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ENTREVISTA                   Amélia 

Dia 8 de Janeiro de 2007 

1H10M37S 

 

 

Entrevistadora – Então, gostava de saber como correu o seu 1.º período com esta 

turma de 12.º ano? 

Amélia – Ah, correu muito bem. 

E – Como estava à espera?  

A – Correu como estava à espera com excepção de... com excepção de dois 

alunos, mas não são sequer casos preocupantes. Um tinha tido negativa 

baixinha no primeiro teste e que depois a mãe teve a preocupação de vir falar 

comigo, de me perguntar o que é que devia fazer e ele a partir daí empenhou-

se muito mais, trabalhou muito mais e... e... e... teve 10 no fim do período. 

Depois há outro que também tem muitas deficuldades, que tem uma 

participação muito fraca, ou por outra não não participa, e esse, pelo contrário, 

teve aquele 9,5 no primeiro teste, no primeiro e depois um bocadinho menos e 

depois acabou com 6... e qualquer coisa e mostrou não ter estudado nem 

estado atento nem nada e esse teve 9. À parte disso não houve mais negativas 

na turma... 

E – Hum, hum. E teve notas boas? 

A – Tive. 

E – Ok. 

A – 1M5S – Dei dois 18, às meninas, à Anita, àquela que faz os poemas, e uma 

outra menina que não intervem tanto, uma Ana Sofia, não sei se está a ver...  

pois... assim ali para a esquerda, que é muuuito correcta a escrever, muito 

correcta, muito completa, é uma miúda impecável. Depois mais dois 17... e 

tem há muitas notas de bom na turma. 

E – Ok. Óptimo. O que vai ao encontro das... expectativas deles!? 
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A – 1M35S – a... embora eles sejam um bocadinho mais fracos na escrita do que 

oralmente... Há ali alguns problemazinhos do domínio da língua... Enfim, nos 

testes há respostas menos completas, etc, que fazem com que nos testes as 

notas não sejam tão boas. Eu acho que eles são melhores oralmente do que... 

do que por escrito. Mas agora mandei fazer uns trabalhos e tenho ali um 

espanto duns trabalhos, outra vez... pronto. 

E – Óptimo. 

A – 1M59S – ...de criatividade, de imaginação... Um era um... um comentário a 

um anúncio publicitário e outro, outro eram vários à escolha, mas tinha a ver 

com comentário crítico de imagens e relacionar imagens com textos. Bem, eu 

tenho ali trabalhos que são uma maravilha, de facto. Já disse ontem ao meu 

marido... eu não não era capaz de fazer. Eu olhando para aquelas imagens, eu 

duvido... o meu ficaria a meio da tabela da turma. Tenho ali coisas muito boas, 

tenho. 

E – Ainda bem. Então isso significa... confirma que esta é uma turma atípica, 

como me tinha dito no início da... do nosso contacto? 

A – 2M37S – É verdade. E... e... não é só pelas notas que têm, porque já tenho tido 

turmas assim com muito boas notas. O que eu acho atípico nesta turma é de 

facto a postura deles e o interesse que eles têm por tudo, por tudo. Eles são 

miúdos que gostam de aprender, que têm curiosidade, a... para quem nada é 

um frete, entre aspas, nada mesmo nada. Eu lembro-me, por exemplo, duma 

aula em que lhes estive a falar de história da língua e lhes dei uma fichazinha 

com elementos latinos e gregos e estivemos a trabalhar. E no fim uma diz 

muito animada: “Oh stora, havia... não tem lá um texto mesmo em latim para 

ver se nós éramos capazes de descobrir o sentido...” [risos]. E pronto, eles são 

assim. E... tudo lhes agrada e tudo lhes interessa. Isso é que eu acho mesmo 

atípico, mais do que as notas. É verdade. 

E – E isso fez com que alterasse as suas estratégias e as suas actividades durante o 

primeiro período? Ou não? 
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A – 3M35S – Não. Não. Mantive o que estava previsto. Só que eles de facto 

respondem como... de imediato. Eu, por exemplo, nós atrasámo-nos um 

bocadinho e tínhamos incluído o Cesário Verde, que é do 11.º e que eles não 

tinham dado e agora nem sequer entra para o exame... Por isso, acelerei um 

bocadinho, ainda ficou o Álvaro de Campos... e tínhamos pensado também nas 

tais... na tal análise crítica de imagens. De modo que... não tive muito tempo. 

Eu dei-lhes uma ficha só, que foi minimamente explicada na aula e uma 

folhinha com os trabalhos para fazer durante as férias. Não há interrogações 

naquela turma! Não há... ninguém diz “O quê? Como?”. Eu dei na outra turma 

que tenho: “O que é que quer?” “É para fazer o quê?” “Não percebo” “Isto é 

de quê?” “Para quê?” “Para que é que serve a folha?”... Não, eles não têm 

dúvidas!  

E – E depois fazem como deve ser... 

A – 4M28S – Fazem, fazem muito bem. Investigam. Vão... vão... vão procurar 

mais dados... São, são de facto, uns miúdos... Eu acho que eles são muito 

autónomos. Eles têm... Nós vimos no Conselho de Turma... o trabalho de 

projecto... a área de projecto deles... diz a minha colega a rir “Está quase 

pronta”. Aquilo é inimaginável, o que eles fizeram. Ela levou para o Conselho 

de Turma... é um dossiê monumental, eles não só respeitaram tudo, tudo, 

absolutamente tudo: os prazos... aquilo que era para fazer, como foram mais 

longe do que a professora imaginava. 

E – E há alguma razão para isto ter acontecido? 

A – 5M08S – Eu só conheço a turma deste ano! 

E – Pois, pois. 

A – 5M11S – A... Há uma coisa que os professores que conhecem a turma dizem 

que é que eles tiveram um director de turma no 10.º e 11.º, que já cá não está, 

este ano está no ministério, o nosso colega Marcelo, que é de facto uma 

instituição nesta casa. É uma personagem. E alguns colegas, nomeadamente a 

colega de Matemática, acha que a turma não seria a mesma se não fosse ele: 

muito disciplinador, muito exigente, mas ao mesmo tempo que desperta nos 
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miúdos a capacidade de, de, de investigação, de imaginação, de criatividade, 

etc, mas depois em termos de disciplina e de obedecer a certas regras, muito 

rigoroso. Por isso eles dizem que sim, que a turma não seria a mesma se não 

tivesse sido ele.  

E – Terá sido isso a fazer a diferença, pelo menos uma das componentes...? 

A – 5M57S – Sim, mas eu já tive turmas em que ele era o DT, não é? e não...  

E – ...e não acontecia isso... 

A – 6M00S – ...pronto, aqui houve várias coincidências e... Não há dúvida 

nenhuma. E depois mesmo os mais fracos, porque há alguns miúdos que são 

absolutamente médios, normais, mais fracos ou com problemas... estão muito 

bem integrados. Eles dão-se muito bem e a turma funciona muito bem, pronto. 

E – Óptimo. É pena que não sejam todos assim, não é? 

A – 6M21S – Ah... pode crer! [risos] Eu vou para a outra e é uma... Na outra é 

exactamente o contrário, a outra turma que eu tenho: ninguém quer ler, 

ninguém sabe responder... o ninguém quer e é estranho porque eles nos testes 

não são assim tão fracos como parece, mas oralmente é assim uma coisa... 

deprimente... Estes, estes... estão sempre tudo, toda a gente quer ler, toda a 

gente quer... 

E – Bom, indo directamente para, para a avaliação. Apesar de haver alguma 

flexibilidade, faz parte dos vossos critérios de avaliação atribuir 85% da nota 

final a competências cognitivas, não é? Leitura, compreensão escrita, 

expressão escrita... 

A – 7M06S – Mas isso não... esses critérios foram ligeiramente alterados este ano. 

E – Ah, sim? Estes não são aqueles que, que me deram... Então diga-me, como 

são? Como é? Como é que chegou à nota que tem...? 

A – 7M17S – Eu nem tenho aqui para lhe mostrar exactamente...[tosse] Há, há 

uma ligeira diferença. Nós passámos a dar só 10% às competências sócio-

afectivas... 
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E – ...em vez de 15. 

A – 7M29S – ...em vez de 15. A... e os 90% restantes são para as cognitivas, mas 

distribuídos: 80% para os testes e 10% para outros trabalhos e também para a 

participação oral, quer dizer, aquilo que da observação das aulas nós 

concluímos sobre a qualidade dos meninos. 

E – Sim. E houve alguma razão para esta alteração? 

A – 8M01S – Olhe, eu até faltei à... houve, houve... houve... as pessoas aaa... 

devem ter discutido, mas foi numa reunião em que eu até nem estive presente, 

mas acho que... assim está bem.  

E – Ok. Então, diga-me, como é que chegou então às... 

A – 8M18S – Olhe, eu fiz as contas todas, ainda que eu seja bastante intuitiva, a 

dar notas, mas, por exemplo... onde é que está?... Bom, isto aqui estão as notas 

dos testes... Eles fizeram este primeiro teste, que funcionou, embora não seja 

muito ortodoxo, este, no dia 6 de Outubro, nós tínhamos dado o Cesário, este 

teste funcionou simultaneamente como avaliação e como diagnóstico. 

Diagnóstico no que diz respeito à expressão escrita, organização de texto, que 

era o que mais nos interessava, e... funcionamento da língua, duas ou três 

perguntinhas elementares. E 50% porque havia ali conteúdos novos que 

podiam ser trabalhados. Eles concordaram, de modo que a... eu primeiro fui 

procurar a média dos três testes... nos casos em que estão aqui duas notas 

significa que eu estive a ver coimo é que seria se não houvesse o primeiro, mas 

não, não, não havia, não há grandes diferenças... 

E – Então, desculpe-me, deixe-me só aaaa... certificar aqui duma coisa que não me 

parece que esteja a perceber muito bem. Em vez de dois testes fizeram três... 

A – 9M30S – Fizeram três. 

E – ...o primeiro foi o tal sobre Cesário Verde, com um peso... 

A – 9M36S – ...com um peso menor, menor que os outros, metade dos outros. De 

modo que depois está aqui a média dos testes. Depois fiz... [procura 
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informação nos seus papéis] ... fazer fiz... onde é que está?... ... Ah isto são 

também... isto... isto eu faço sempre... que é ... copio para aqui as observações 

que ficam nos testes, aaa... copio sempre, tenho para aqui das várias turmas... 

pois, para ver depois até comparando se houve evolução em determinados 

aspectos do primeiro teste para o segundo. E de acordo com os critérios, feitas 

as contas... portanto os testes que têm o tal peso de 80... aqui a qualidade dos 

trabalhos, que eles não fizeram nenhum trabalho particular como, por 

exemplo, este este ano, este agora que fizeram nas férias, mas tiveram 

trabalhos de casa, vários questionários do livro, que está aqui no 2 e no 3 as 

atitudes e etc... E depois há aqui uma...  

E – Ah, aqui já está convertido, não é? Aqui nas colunas já está convertido e 

depois, depois é só somar. 

A – 10M45S – Já, já, já está. 

E – Ok. Sim, senhor. Depois não se importa que eu fique com uma cópia? 

A – 10M58S – Não, não me importo. Não me importo. 

E – Ok. Está bom.  

A – 11M02S – Depois... 

E – Então, e diga-me outra coisa. Pronto, os testes... os testes são os testes, são um 

instrumento mais objectivo, não é? e nós temos... Pressuponho que siga os 

critérios de correcção do... dos exames... 

A – 11M14S – [Bom dia meninas!] 

E – ...segue os critérios de correcção dos exames? Provavelmente...? Para corrigir 

os testes. Ou não? 

A – 11M21S – Aaa... provavelmente... Sim. Não com tanto rigor, não com aquele 

rigor... sobretudo no... naqueles descontos dos erros, nomeadamente no que diz 

respeito à pontuação e à acentuação. Costuma-me um bocadinho. Costuma-me 

um bocadinho. Não faço... enfim, com tanto tanto rigor. Mas em princípio, 

sim. E é justamente aí, no desconto pelas falhas da expressão escrita que 
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alguns destes miúdos ficam com notas um bocadinho inferiores à ideia que nós 

temos deles oralmente. Mas quem nos dera que todos escrevessem assim... 

E – hum, hum. Claro.  

A – 11M58S – ...não, disso não há dúvida nenhuma. Mas em princípio são esses 

os critérios os critérios que eu sigo. 

E – hum, hum. Portanto, para para a coluna 1 fez a tal média... 

A – 12M08S – foi a partir da média ponderada dos testes que eu fui encontrar os 

80%. Portanto 80% da média ponderada dos testes. Depois no ponto 2, outros 

trabalhos, participação nas aulas...  

E – Então fez a média... significa que costuma classificar?... Tem uma ideia?... 

A – 12M25S – tenho uma ideia. Não, não consigo... Aliás está aqui nesta coluna, 

como vê... 

E – Hum, hum. Bom, Muito Bom, Suficiente... 

A – 12M35S – ...Bom, Muito Bom, Suficiente, Suficiente+... 

E – E depois isso transforma num número? 

A – 12M39S – Mais ou menos, sim. 

E – Ok. 

A – 12M44S – Até porque 10% é fácil. 10% vai dar 2 e portanto o 2 temos a 

escala de 0 a 20 que é a que está na nossa cabeça, é fácil assim... nós 

avaliarmos..., repare, o 11, o 12, o 16, o 18... 

E – pois, pois é. é só pôr a vírgula. 

A – 12M58S – Exactamente, é só pôr a vírgula tanto numa coisa como noutra. E 

foi um dos factores que nos fez distribuir assim, é porque de facto achamos 

que... nós funcionamos muito na escala de 0 a 20, indiscutivelmente... 
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E – é fácil... e é muito fácil... E é muito fácil para um professor de Português 

enganar-se nas contas. [sorrisos] É ou não? 

A – 13M17S – Não, não. Não me costumo enganar. Eu não faço nada disto... Eu 

não faço isto sequer com máquina de calcular. Eu gosto... eu gosto de fazer 

contas (à sorte????) 

E – Ok. Então e para a terceira coluna? São... são os tais valores? 

A – 13M31S – É... atitudes, nomeadamente, nomeadamente e isso, nós... eu tinha 

dito aos alunos... aqui a atitude de... de interesse de estar presente, (excepto) 

interesse... trabalho regular... está presente também na maioria dos alunos, mas 

nuns mais do que noutros, nomeadamente houve aqui dois miúdos que se 

destacaram pelo grande esforço que fizeram. Um é... um foi este, o Tiago, que 

tinha até pedido 9, ficou todo contente quando eu disse que lhe ia dar o 10. 

Que isto é a auto-avaliação deles.  

E –  Ah, certo, o que está a verde. 

A – 14M09S – ...e aqui o que está a ver também foi a opinião da turma sobre as 

participações orais de... deles. É muito engraçado! Coincide sempre. Lá 

destacaram as duas meninas, as tais... 

E – melhores... melhores que o resto da turma. 

A – 14M28S – Melhores, melhores, muito melhores, muito boas, porque só a 

qualidade, como respondem sempre, como estão sempre prontas a responder, 

eles lá explicaram... Aliás, quem fez isto foi o Adão. O Adão é que tomou a 

palavra em nome da turma. E o Adão é engraçadissímo! 

E – É delegado? 

A – 14M42S – Não. Não. É aquele que, que diz coisas que nos põem a rir. Chega 

às vezes atrasado... uma vez que eu lhe disse que não concordava ou que ele 

não estava certo e ele disse-me que era também uma possibilidade [riso], 

lembra-se?  

E – Sim, sim. 
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A – 14M56S – É esse. 

E – Ah, sim, é muito interventivo! 

A – 15M00S – Muito interventivo, mas ele próprio reconheceu que é muito 

interventivo, mas irregular na qualidade das intervenções. Eles são muito 

engraçados. Muito. 

E – É verdade. 

A – 15M08S – E também disseram desta menina, que é das que mais participa (e é 

verdade!), que... não como uma qualidade... enfim, como é que eu hei-de 

dizer... Ela às vezes até não dá respostas correctas ou atrapalha-se um 

bocadinho, mas ela nunca desiste e ele disse isso “esforça-se muito e tenta 

sempre responder”. E é verdade. Esta é uma excelente aluna nas outras 

disciplinas e... aliás agora até vão... acho que a mãe vai tentar reabrir o 

processo para ela ficar... ser considerada aluna NEE, como ela foi até ao 9.º, 

por questões de dislexia. A miúda tem uma excelente cabeça e, de facto, 

depois atrapalha-se um bocadinho na organização do texto, nas respostas, etc. 

Mas não tem o mínimo problema em em intervir, mesmo... e em... em mostrar 

perante os outros que tem ali coisas que são imperfeitas, não tem, não tem 

problema, e isso é muito interessante. Não tem... não tem problema nenhum. 

E – Óptimo. É boa... Se calhar é resultado da boa integração de que tinha falado 

antes... 

A – 16M15S – e ela é muito, é muito melhor nas restantes disciplinas e o ano 

passado até tinha tido 11 a Português. Aaa... mas, de facto, e este ano teve 14. 

E ela ficou felicíssima! 

E – Ainda bem. Ainda bem. Ok. 

A – 16M29S – a... Ainda tive aqui umas indecisões. Como vê... 

E – Claro, claro. É natural. 

A – 16M33S – E a... e a indecisão do nosso amigo Adão, que era... eu tinha posto 

16... lá lhe disse na aula “Não, não dou mais que 16, justamente porque as tuas 
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intervenções e tu desestabilizas um bocado a aula” porque eles estão... quanto 

mais me conhecem... esse Adão e os dois Antónios e aquilo é de mais às vezes. 

Mas de facto houve aqui um problema a interferir... porque isto é muito 

curioso. A outra turma, que eu tenho, é muito mais fraca, é completamente 

diferente e tem lá alunos do Tecnológico que, de facto, têm carências, enfim, 

tremendas e então houve um teste, pelo menos o segundo, que foi muitíssimo 

mais fácil do que o da outra turma. O que significa que houve alguns alunos 

que tiveram notas um bocadinho... acho eu (não acho, tenho a certeza), 

inflaccionadas. Acontece que o Adão tem um irmão gémeo na outra turma. 

E – Ah, que engraçado. 

A – 17M34S – e isso provocou-me aqui... realmente eu não achei justo. Aqui é 

que foi engraçado, eu disse “isto não é justo” porque o outro irmão ia ter esta 

nota, então não é correcto mesmo porque este merece mais. Houve aqui um ou 

outro ajustamento. 

E – Hum, hum. Para esta terceira coluna das atitudes não tem nenhum registo... 

quer dizer, é é a sua intuição que funciona... 

A – 17M55S – É. 

E – ...e a conversa com eles? 

A – 17M58S – É. 

E – Não, não tem por hábito fazer registos ou... 

A – 18M03S – Não. Porque aqui nas atitudes o que nós considerámos... Não tenho 

aqui agora o o o papelinho mas entre as coisas mais importantes, o interesse, o 

empenho, o trabalho mais regular, o procurar evoluir, o procurar ultrapassar as 

dificuldades... e, de facto, confesso, numa turma com tão com tão poucos 

alunos como esta não... não tenho assim registos. 

E – hum, hum... Ok... Está bem... 

A – 18M32S – Depois aqui a nota mais ou menos... não acaba por... digamos, por 

exemplo aqui, 9,2 e eu dei 10, aqui 14, 15, 14, 14, o Jorge Adão, claro lá está, 
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acabei por lhe dar o 17, 9, 17, 14, 15... Como vê acaba por coincidir e acaba 

até por coincidir com a tal... aaa... com a tal sensibilidade de uma pessoa que já 

anda aqui há tantos anos. Coincide muito com a opinião que tenho deles. 

E – Claro, claro. Há bocadinho disse-me que a oralidade se encaixava nos 90% de 

conhecimento, não era? 

A – 19M17S – Não só... não só, mas também. Quer dizer a qualidade..., a 

qualidade, a quantidade, o trabalho, aquilo que eles lêem na aula... Há de facto 

trabalhos muitíssimo bons e muito bem feitos em casa. 

E – mas ao nível da oralidade? 

A – 19M30S – Ah, ao nível da oralidade também. 

E – Portanto aqui assim, se faz a média... fazendo a média dos testes... a oralidade 

não está aqui contemplada? Ou está? 

A – 19M40S – Não, não, não. A oralidade está mais contemplada aqui na na... 

segunda... 

E – ...na segunda. Ok. 

A – 19M48S – ...onde, onde no fundo se avaliam os outros trabalhos... os outros 

trabalhos. Ainda que, aaa... embora esteja previsto no programa (e está, 

claro!), no programa também a competência de expressão oral, na verdade eu 

não fiz nenhum teste específico porque nós não temos tempo. Isso implicaria 

ouvir, não é? cada um dos alunos, não é? traçando primeiro determinados 

objectivos..., pô-los a apresentar um trabalho de acordo com certos... enfim, é 

quase impossível! Nós temos muito... temos um programa que acaba por ser 

excessivo! Porque tem muitos textos literários que nós não não podemos 

deixar de analisar e eles são muito complexos e muito difíceis num 12.º. não 

nos sobra muito tempo para... e temos muitas questões de funcionamento da 

língua e algumas que eles não dominam e outras que são novas e... é 

complicado. 
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E – Claro. Ok. Aaa... Li no Projecto Curricular da Escola que a avaliação dos 

alunos deve ser transparente, rigorosa, justa e adequada ao perfil de cada um. 

Concorda com isto? 

A – 21M02S – Como é que são os... [a ler] transparente, claro, rigorosa, justa, 

claro. Pois isto, em princípio, concorda-se, não é? é o que todos desejaríamos. 

E – Sim. “Em princípio”, porquê “em princípio” [risos]?  

A – 21M17S – Por exemplo, o transparente, o rigorosa e o justa, eu não tenho 

dúvida nenhuma que, que, que procuro ser. “Adequada ao perfil aluno”... na 

medida do possível, sim, porventura algum aluno poderá considerar-se... ... 

mal avaliado, mas também por isso é que nós fazemos auto-avaliação e eu não 

encontrei... quer dizer, eu não tenho aqui nenhum aluno que tenha dito que... 

que tenha falado de uma nota superior àquela que eu dei... 

E – Hum, hum. E como é que acha que põe isto em prática? Que põe ou que pode 

pôr... eventualmente, em prática. 

A – 21M54S – O transparente, disso não tenho dúvida nenhuma. Não é... sempre, 

mas... desde sempre me lembro de ter discutido com os alunos, mostrado como 

é que avalio, as falhas, onde é que estão, porque é que desconto ou não 

desconto; o rigorosa porque uma pessoa segue um determinados critérios; e... e 

o justa, lá está. E há uma coisa que eu procuro sempre, é que os testes que faço 

sejam exactamente o reflexo daquilo que foi analisado nas aulas e trabalhado 

nas aulas. E portanto tenho... em relação a isso não tenho dúvidas de que os 

meus testes correspondem exactamente ao trabalho que foi feito. E, portanto, 

nesse sentido quando se está a avaliar... quando se vê o resultado de um teste, 

realmente eu tenho a noção de que não estou a... não não pus lá nada que não 

devesse pôr ou que fosse uma surpresa para os alunos. Portanto, corresponde 

ao trabalho que eles fizeram, não é nada de... que eles não estejam à espera. 

E – Quando fala da da adaptação ao perfil de cada um é que não sabe... consegue 

identificar algum problema para isso ou algum obstáculo? 

A – 23M03S – Não sei. Sei que a avaliação é sempre... que tem sempre uma carga 

de subjectividade. E é possível que algum aluno no íntimo, sinta, sei lá, em 
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relação a algum colega “eu se calhar merecia melhor ou merecia pior...” 

Acredito que isso aconteça, não é? É possível. Eu tenho quatro filhos e toda a 

vida os ouvi falar de avaliação e é uma coisa curiosa ver, do ponto de vista dos 

alunos, como eles às vezes sentem que uma determinada nota é injusta ou não 

não é justa... e uma pessoa fica a pensar... 

E – ...com os comentários que fazem em casa.  

A – 23M40S – ...com os comentários que eles fazem em casa às vezes nós 

percebemos, pois se calhar isso escapa-nos. Por exemplo, lembro-me de ouvir 

os meus filhos dizerem em casa: “Pois, pois, o aluno assim assim mostra-se 

sempre muito participativo, muito empenhado, muito não sei quê, convence os 

porofessores de que...” ninguém repara que ele é capaz de ter feito o trabalho 

de casa no intervalo a copiar pelo vizinho do lado, vizinho esse que, por ser 

mais tímido e introvertido, nem sequer não é? nem sequer põe o dedo no ar 

nem sequer diz aqui está o meu trabalho. De modo que essas coisas... Por isso 

é que eu digo, adequado ao perfil... eu procuro, mas... 

E – Ok. Aaa... para além destes destes critérios de avaliação de que temos estado a 

falar, aaa.... há na legislação... diz-se, nas acções de formação e tudo o mais, 

diz-se que há necessidade de fazer avaliação formativa. O que é que pensa 

disso? 

A – 24M39S – Eu penso, eu penso que era era muito desejável que nós tivéssemos 

o número de aulas suficientes para podermos fazer tudo isso. Eu, essa 

avaliação sumativa... aaa... não não não faço, não tenho feito testes, mas vou 

utilizando os trabalhos de casa e os questionários... 

E – Está está a referir-se à avaliação sumativa ou formativa? 

A – 25M02S – Não, desculpe! Formativa. O que é que me perguntou? 

E – formativa. 

A – 25M06S – Pois. Aaa... sobretudo para mostrar aos meninos quais são as falhas 

que eles que eles apresentam nas respostas e, nomeadamente, na maneira de 

iniciar as respostas e na adequação das respostas à pergunta que é feita. E isso 
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é muito trabalhado no dia a dia quando se faz a correcção dos trabalhos de 

casa. Às vezes é uma das falhas. Eles dominam os conteúdos, eles até 

compreendem o texto e e depois, na prática, ao ao darem a resposta nem 

sempre é adequada exactamente ao que se pergunta. Então esse trabalho de 

adequação da resposta à pergunta, do início das respostas – que alguns no 12.º 

ainda têm a tentação de pegar na pergunta tal como ela é formulada e depois 

aquilo dá um português horrível. Esse tipo de trabalho nós eu costumo fazer 

exactamente na correcção dos trabalhos. 

E – Ok. E e e em aula? Além do do teste aaa... ou ou noutras situações para além 

da situação de teste. Do que me está a falar é da daquele aspecto escolar da 

disciplina de Português, não é? fazer pergunta e saber responder à pergunta. 

Para além disso, há mais alguma coisa em que sinta que que está a fazer 

avaliação formativa? 

A – 26M30S – Há. Por exemplo, alunos que mostram dificuldades específicas na 

organização dos textos aaa... alguns que os [Bom dia!], que os reformulam. 

Que os reformulam de acordo com determinadas indicações... eu sublinho lá 

ou disse... e alguns... alguns fizeram de uma maneira até espontânea. 

Ficaram... reformularam espontaneamente. Nomeadamente aqui... esta meni... 

este menino, o tal que evoluiu, e esta miúda aqui. Realmente é engraçado, até 

se vê na nota dos testes. Ficou muito aflita quando se viu com um 11. Deve ter 

achado... ela tinha melhor nota do ano anterior. Aaa... e ela é muito calada nas 

aulas. Mas... eu tinha... eu escrevi lá no teste. Eu escrevo sempre, eu escrevo, 

escvrevo escrevo escrevo naqueles testes. E escrevi lá que o texto, a parte da 

composição, não estava bem estruturada, que ela não tinha... não tinha 

distinguido ali uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, que as 

ideias não estavam bem articuladas, que havia uma repetição aaa... que era 

pouco correcta e que era desnecessária e, sobretudo, uma falha porque era um 

trabalho que implicava cita... aaa... integrar citações dos poemas no texto que 

eles estavam a elaborar. E como eu pus lá essas indicações todas (e costumo 

pôr – aquilo em que eles falham), ela, de facto, foi para casa, reformulou o 

texto e veio-mo entregar espontaneamente para eu ver se assim estava melhor. 

E estava, de facto, muito melhor. 
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E – Ok. 

A – 28M11S – Eu devo dizer que o ideal seria... o ideal fazer isto com todos, mas 

é que é uma coisa que é humanamente impossível com o trabalho que nós 

temos e as horas e horas... agora cada vez mais de burocracias infernais, não... 

E – É verdade. Significa que acaba por fazer isso quando eles... solicitam!? 

A – 28M32S – Sim. E quando há casos... Por exemplo, aqui nestes casos, um tinha 

negativa, a outra [provavelmente???] ela própria achou que a nota era inferior 

àquilo que ela desejaria ou a que estava habituada e, de facto, notei que ela 

evolui. 

E – Sim senhor. Aaa... quando está em aula, sente que tem mais preocupações 

formativas ou mais preocupações sumativas? Se é que isto se pode pensar 

assim...  

A – 29M02S – Ai, quando estou em aula não... [tosse – nico???] mais formativas 

do que sumativas.  

E – Pode concretizar um bocadinho mais? Porque é que diz isso? 

A – 29M12S – Sim. Porque estou muito mais interessada em que eles 

compreendam de facto, em que ele ponham as dúvidas, em que eles 

esclareçam as dúvidas do que propriamente em estar ali a avaliar o que cada 

um sabe ou mostr saber. Embora isso se faça... ao mesmo tempo, mas, de 

facto, as aulas... nas aulas é sobretudo que eles evoluam, que compreendam, 

que ponham as dúvidas, que as esclareçam, que reformulem respostas, etc... 

E – Quando diz que “embora isso se faça ao mesmo tempo” significa que vai 

registando aaa... para depois, mais tarde pensar na nota que lhes vai dar? É 

isso?   

A – 29M51S – Eu não, não registo aula a aula, de facto... 

E – Ah, eu pensei que estava a pensar... 
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A – 29M56S – Na cabeça sim. Na cabeça nós vamos ficando com uma ideia, 

sobretudo numa turma, aqui com... que tem...  

E – ...18...? 

A – 30M04S – ...17, são 17 alunos. É possível fazer. Na... numa turma com 30... 

de facto, implica mais que se... o registo, porque a pessoa perde-se. Eu tenho 

uma turma de 9.º ano com 30 e, de facto, aí... vou registando, por exemplo, a 

leitura, a resposta, o trabalho de casa, etc. Aí tenho... tenho alguns registos; 

aqui nesta não. 

E – Ok. Sim. Aaaaa... Há pouco falou-me de auto-avaliação. Costuma fazer...  

A – 30M45S – Sempre.  

E – ...pareceu-me que era um hábito seu fazer isso... 

A – 30M47S – Aliás cá na escola não é um hábito, é uma obrigatoriedade. Aqui 

não passa... sempre fiz, mas na nossa escola, neste momento, até nas ordens de 

serviço está, é considerado absolutamente obrigatório e que fique registado em 

sumário, etc., mas eu sempre fiz. 

E – No final de cada período!? 

A – 31M07S – No final de cada período. 

E – Apenas. Ou há outras situações...? 

A – 31M10S – Não. É no final de cada período. Esta avaliação é em função da 

nota que eles vão ter. 

E – Ok. Aaaa... 

A – 31M20S – Desculpe, e eles têm uma ficha... de auto-avaliação que eles 

preenchem. 

E – É igual para toda a escola? 

A – 31M28S – É igual, é igual para... não. Na nossa disciplina é igual para o... 

básico e para o secundário. Passa também por uma [tosse] reflexão deles sobre 
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o trabalho que desenvolveram... não tenho aqui essa ficha também, mas... se 

ficaram ou não satisfeitos com a nota dos testes, porquê, se não ficaram 

porquê, o que é que tencionam fazer para melhorar, que nota é que acham que 

merecem, se trabalharam tudo quanto deviam... por aí fora. Portanto, obriga-os 

a pensar um bocadinho no trabalho que fizeram e a ver que não é só a nota do 

teste que... 

E – ...que é importante... 

A – 32M04S – ...que é importante para a avaliação final. 

E – Acha que a escola, através desse processo ou doutros, ou a própria Amélia... 

acha que... implica os alunos na tomada de decisão de fazer o seu percurso? 

A – 32M26S – Como...? 

E – Acha que esta ficha de auto-avaliação ou com outros instrumentos ou outras 

formas de actuar... Acha que os alunos têm... tomam decisões no seu percurso 

de aprendizagem? 

A – 32M40S – Não sei... não... quer dizer, não sei avaliar assim a importância que 

isso tem para eles. Mas é possível que, nalguns casos, sobretudo naqueles 

alunos que não desenvolvem como deviam as capacidades que têm... que 

aquele momento de auto-avaliação sirva para pensarem um bocadinho que, de 

facto, se tivessem outras atitudes os resultados seriam bem melhores. Eles 

reconhecem. Eles sabem muito bem. Eu acho que os alunos são muitíssimo 

justos a avaliar-se. Tenho essa ideia. 

E – Hum, hum. Pensando pensando nas suas aulas, no seu trabalho enquanto 

professora. Tenta implicar os alunos para que eles possam tomar decisões 

também nas suas... naquilo que devem fazer para poderem aprender mais? 

A – 33M32S – Sim, tento, tento. 

E – Está a pensar em alguma situação concreta? 

A – 33M37S – É um bocadinho difícil dizer assim, mas tento porque eu acho que 

a postura... a aprendizagem... e a evolução dos alunos tem tem de partir deles a 
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vontade de e a necessidade de e o desejo de. Porque se isso não acontecer, é... 

muito dificilmente eles conseguem evoluir. Eu acho que estes têm à partida 

isso já. Eles têm o gosto, o interesse, a vontade de melhorar [?]... E é muito 

interessante, de facto, trabalhar assim; não é preciso incutir-lhes coisas que já 

lá estão. 

E – Pois. 

A – 34M18S – Mas eles são muito justos... [tosse] Por exemplo, aqui a a nossa 

amiga Anita que me pôs o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis a discutirem no 

terceiro poema que fez. Uma maravilha!... 

E – Ai, que engraçado! 

A – 34M27S – Aí já discutem os dois. Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Está uma 

delícia. E... ela no teste teve uma nota... Anita... aaa... aqui neste, 16,5, que é 

nitidamente uma nota inferior àquilo que, ouvindo-a... nós achamos que. O que 

é que aconteceu? Havia um resumo aaa... e ela não respeitou o número de 

palavras, portanto, ela foi penalizada porque ela excedeu, excedeu 

grandemente o número de palavras e, mas ela... é muito engraçada, ela 

manifestava-se... “Que horror! Que nota que eu tive! E como é que eu fui fazer 

uma coisa destas?”. E eu disse: “Pois é, menina, tens que aprender que não 

pode ser. Tu tens um... Se há uma pergunta que implica um limite de 

palavras... sabes... está lá escrito... Eu disse-vos aqui várias vezes...” e chamei-

lhes a atenção e disse no dia do teste “Atenção, isto aqui é rigoroso...” e aí 

também é muito rigorosa a avalição da expressão escrita (tem que ser, não é?) 

porque aí as ideias, o conteúdo está lá, e não podem exceder o número de 

palavras porque menos eles nunca põem, claro, no resumo, mas não podem 

exceder porque serão penalizados. E a Anita foi penalizada. E... e... foi 

bastante. Por isso ela disse “Já aprendi, já aprendi. Nunca mais. [risos] Nunca 

mais”. Eu disse “Pois.” Tal como outros, por exemplo, foram... tiveram uma 

nota um bocadinho inferior ao que poderiam ter porque... por exemplo, esta 

Inês, também é muito engraçada esta miúda e teve aqui uma nota aaa... [tosse] 

mais baixa porque tinha a parte da interpretação muito bem feita, com muito... 

feita com muito cuidado que até... tão completa que nem nem nem valeria a 
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pena ser tão completa e depois ficou sem tempo para a composição. Ora a 

composição implicava primeiro pensar, estruturar, organizar o texto 

mentalmente. Ela não teve tempo para fazer. Também já aprendeu. E já me 

disse “também da próxima vez...” quando eu disse. Pois. Porque se têm uma 

pergunta num teste que vale 6 valores em 20, é óbvio que têm que lhe dar um 

tempo adequado “porque se não é suicídio”, disse eu. Se não... E ela disse “Já 

aprendi. No próximo teste acho que vou começar pela composição.” “Fazes 

muito bem!”. É verdade. 

E – Ok. Diga-me, acha que as suas aulas têm um um modelo próprio? Quer dizer... 

[breve comentário da professora – impercetível – e risos] Não. Se se segue 

um... um modelo nas suas aulas. 

A – 36M57S – Mas modelo em que sentido? 

E – Um modelo seu. Se as suas aulas têm alguma... algumas características 

normais, em si. 

A – 37M07S – Ai, isso é uma pergunta que eu não... muito difícil de responder. 

Não sei. Diga. 

E –  Não, não sei. 

A – 37M13S – Por exemplo? 

E – Por exemplo, nas aulas a que eu assisti, as aulas basearam-se essencialmente 

na interacção. Pergunto: são sempre assim em interacção? Ou tem momentos 

em que os alunos estão a trabalhar sozinhos? Ou estão a trabalhar em grupo? 

Ou... Porque naquelas a que eu assisti foi sempre o grupo-turma. Aaa... Ou, 

por vezes, algumas pessoas começam de determinada maneira e e e o 

desenrolar da aula vai alterando e por vezes acabam sempre da mesma 

maneira... não sei. 

A – 37M43S – Às vezes faço... às vezes faço outro tipo de trabalho... às vezes eles 

fazem trabalho... de grupo não tenho feito assim muito aaa... mas de pares, na 

na resolução às vezes de questionários ou de uma ou outra questão. E às vezes 

realmente as intervenções dos alunos fazem com que a aula não seja 
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exactamente aquilo que estava previsto, que se vá mais numa direcção ou 

noutra e que depois na aula seguinte eu vá lá recuperar. E depois também há 

outras situações em que... sobretudo nas partes de introdução a determinadas 

temáticas e sobre os contextos tal é é mais centrada em mim, claro, tem de ser. 

E agora por exemplo a seguir vamos entrar [tosse], depois do Álvaro de 

Campos, n’ Os Lusíadas e e o que está no programa é um bocado assustador 

sobre o Os Lusíadas 12.º, que é assim: visão global da obra. Isto é uma coisa... 

que nos deixa assim perplexos, porque eles deram Os Lusíadas no 9.º. E os os 

livros, os manuais, todos os que nós consultámos voltam a pôr lá a... Inês de 

Castro e aqueles episódios e não é essa a ideia e nós o ano passado aqui na 

escola ficámos muito tempo a pensar o que é que íamos fazer com Os 

Lusíadas e acho que decidimos muito bem porque inclusivamente saiu no 

exame um texto que eu tinha posto num teste meu. O que deu como resultado 

que dois alunos com média de 11 tiveram 15, não é? Isto é muito engraçado. 

Isto são as aventuras, não é? Aaa... já me perdi no que ia dizer... Ah, e eu... 

então o ano passado nós, de facto (e este ano devo fazer o mesmo), há ali umas 

duas aulas sobre Os Lusíadas que são muito centradas em nós. Em nós no 

sentido de ir buscar tudo aquilo que é essencial na obra... e aqueles aspectos 

que (aqui nesta turma admito que estejam ainda naquelas cabeças) antes de se 

entrar na análise de textos, porque seria tão... seria longo, longo, longo, não 

teríamos aulas para recomeçar outra vez a analisar determinados textos d’ Os 

Lusíadas. E depois seleccionámos. E depois então... e na análise... e na 

explicação desses textos sobretudo as reflexões do poeta (que nós achámos que 

devíamos fazer e foi o que saíu no exame). Aquilo é de facto muito difícil e 

aquilo tem de ser explicado pelo professor, não, não não não há dúvida. Então 

essas aí foram muito mais centradas, não é “O que achas que é isto...?” “É 

isto!” e depois... 

E – É o passar da informação. 

A – 40M26S – É é o passar da informação. E depois... Não, mas depois do texto 

bem analisado e entendido, aí sim. [tosse] relativamente à intencionalidade, 

relativamente às principais ideias que lá estão, aí sim. 
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E –  E a integração dos diferentes textos que eu percebi que faz muito bem... nas 

nas aulas? 

A – 40M44S – De quê? 

E – Aaa.. na interacção que faz com eles... Naquelas aulas a que eu assisti... gostei 

imenso... 

A – 40M52S – Já não me lembro quais foram...  

E – Aaa... foi sobre Pessoa. 

A – 40M56S – Ah, foi no início, sim. 

E – Portanto... a passagem da informação intercalada com leitura de textos e com 

diálogo... 

A – 41M00S – Sim, sim... Eu acho que tem de... acho que tem de ser... não pode 

ser doutra maneira. E nos Lusíadas é um pouco a mesma coisa. 

E – E se pensarmos em termos de unidade... acha que... ... há alguma repetição 

esquemática... ou há alguma coisa... como estava a dizer, o passar a 

informação, faz sempre assim ou não? É só porque com Os Lusíadas vai ter 

menos tempo ou é normal haver..., numa unidade... temática, haver um 

momento de maior transmissão de... mais centrado no professor, depois...? 

A – 41M35S – Sim. Sim. É normal, é normal, sobretudo se virmos que... 

sobretudo aqui no 12.º ano, em que cada uma das unidades, cada uma das 

obras, ou cada um... ali nos heterónimos, implica de facto que eles entendam 

determinadas coisas sem as quais depois seria muito mais difícil entenderem-

se os textos. Eu eu prefiro começar por aí. Porque de facto, num... sei lá, num 

Ricardo Reis, por exemplo. Eu não vejo como muito possível começar pelos 

textos para os meninos concluirem que há ali determinadas filosofias de 

antiguidade. Não vejo. Mesmo com estes que são muito bons, de facto. 

Partindo... enfim, do tal enquadramento, acho que sim, acho que... que é útil. 

E – Olhe, os alunos desta escola costumam ter bons resultados nos exames. Acha 

que tem algum peso nesses resultados? A Amélia? 
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A – 42M38S – Eu eu gostaria que sim, não é? [risos] Eu gostaria que sim, mas... 

mas no fundo aquilo que os alunos aprendem e dominam é o resultado do 

trabalho com vários professores. Nós nem sempre temos os mesmos alunos ao 

longo de muito... dos dos vários anos. Ah, mas eu gostaria muito que sim. 

[Pequena interrupção de uma colega que veio fazer uma pergunta à professora]  

E –  Aaa... pois, estávamos a falar do... seu peso. Então..., acha que... aaa... o 

professor pode ter um determinado peso, não é? O conjunto de professores de 

12.º ano? 

A – 43M15S – É o conjunto de professores e cada professor em particular. O ano 

passado, nós ficámos felicíssimos com os resultados porque... porque foi... nós 

vivemos o ano inteiro numa instabilidade horrível: nós não tivemos uma prova 

modelo, era um programa novo, eram coisas novas e nós passámos o ano todo 

sem saber como iria ser o teste. Eu acho que não se faz; nem a professores nem 

muito menos a alunos. E... houve uma coisa que nós aqui procurámos fazer e 

acho que resultou e e correu muito bem: foi preparar os alunos para qualquer 

tipo de pergunta ou de texto que eles pudessem ter à frente no exame, para que 

não ficassem alarmados. E nós, mesmo nos testes, fizemos testes muito muito 

diferentes uns dos outros. Com verdadeiro falso, com escolha múltipla, com 

perguntas de... com composições enfim, fora do que era habitual e normal, e 

fizemos um esforço para isso, com perguntinhas que que de funcionamento da 

língua, e daquelas questões de linguística, etc. e procurámos que... eles vissem 

que... a primeira coisa era eles acreditarem que conseguiam resolver o teste 

com a cabecinha deles – e, de facto, eu não considero o teste difícil, o do 

exame do ano passado. Mas houve escolas em que os miúdos tiveram uma 

reacção de verdadeiro pavor, porque nunca tinham visto perguntas daquele 

tipo. 

E – Então, acha que é vantajoso não haver provas-modelo? 

A – 44M39S – Não, não acho! Não se faz! Acho que não se faz. 

E – Está bem. ...apesar de os resultados terem sido bons? 
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A – 44M45S – Foram, mas foram, mas repare, nós andámos às cegas. Eles 

limitaram-se a mandar do Ministério aaa... diferentes tipos de questões, mas 

nós chegámos ao exame sem saber, por exemplo, quanto valeria uma 

composição... ou que tipo de composição... ou ou como é que apareceria a 

gramática... não não sabíamos que peso tinha. Houve escolas, que eu sei, em 

que as pessoas não deram nada daquelas novidades linguísticas etc., não 

deram, pura e simplesmente. E esse não dar também as pessoas podem não dar 

porque não a dominam... Nós o ano passado passámos aqui grandes aflições, 

não é? 

E –  Com a TLEBS!? 

A – 45M27S – Com... com as... Eu ainda não entendi muito bem aquele ponto. 

Porque é assim, estes miúdos... este ano é que está a entrar, não é? aqueles 

miúdos não tiveram até ao 9.º ano isso. Eu acho que nós não temos nada que ir 

pôr na cabeça de meninos de 12.º ano, a nova nomenclatura das TLEBS no que 

diz respeito, por exemplo, a classes gramaticais, funções sintácticas, etc. Não 

me parece normal. Porque se não não fazíamos mais nada... Em relação às 

outras coisas, pois... eles deveriam ter dado algumas no 10.º e 11.º e no 12.º, se 

consultarmos o programa, é sobretudo consolidação de conhecimentos. Mas 

não foram dadas no 10.º e 11.º. E eu própria tive 10.º e 11.º e não dei. Não dei 

porque não sabia. É tão simples quanto isto. Eles não nos forneceram materiais 

para. E o ano passado aqui na sala de professores já ninguém nos podia ouvir; 

passámos o ano inteiro a discutir o que é que era isto e o que é que era aquilo. 

Actos ilocutórios, porque nós andámos três meses para dar os actos ilocutórios 

e nunca mais chegávamos a uma conclusão porque há... temos... não temos 

materiais vindos do Ministério indicações precisas: isto é assim não é doutra 

maneira. Nós continuamos a encontrar... coisas diferentes. Enfim... nós 

passámos aí grandes tormentos. Mas correu bem, funcionou bem; ainda bem. 

E – Hum, hum. Acha ou sabe se os alunos têm explicações? [Breve interrupção] 

Sabe se os alunos desta turma têm explicações? 

A – 47M08S – De Português não creio. 

E – E nas outras disciplinas é normal? 
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A – 47M13S – Não sei. Não sei. Eles são muito autónomos, estes miúdos. E eles 

gostam de fazer um trabalho tão bem feito... acredito que um ou outro tenha. 

Por exemplo, o Tiago... num... não sei... acredito dois, três possam ter... 

E – Mas não interfere!? 

A – 47M29S – Não. Eu a Português não vejo. Nem vejo necessidade, não é? 

porque aqui este menino que teve 9... É claro que não é... não é um bom aluno 

a Português, mas há aqui muita preguiça. O miúdo mostrou-me no teste que 

não sabia nada de nada de nada sobre Ricardo Reis, que era a unidade 

acabadinha de dar. Quer dizer, não... aí é também uma questão de postura e de 

falta de interesse e de falta de trabalho. 

E – Hum, hum... Olhe, nos documentos da escola, eu não encontrei nada 

específico para o 12.º ano. Concorda com isso?  

A – 48M06S – 12.º ano de Português ou 12.º em geral? 

E – Em geral, em geral. Ou de Português. Não sei, pode concordar com uma 

situação e não concordar com outra. 

A – 48M17S – Sim, mas... 

E – Critérios de avaliação específicos para 12.º ano. 

A – 48M24S – Não. Não há, de facto, quer dizer, a Português não há. 

E – E acha que... acha que deve ser assim ou deveria haver um sistema diferente 

no 12.º? pensando no secundário... 

A – 48M36S – Não, não acho que devia ser. Não, não acho. O que nós 

procuramos é desde o 10.º, 11.º e 12.º ter exactamente critérios de avaliação 

que acabem por estar de acordo com aquilo que nós sabemos que vão ser 

futuramente aqueles critérios, nomeadamente na correcção dos testes, não é? 

vão ser critérios seguidos em exame. Depois há uma coisa que não estando 

escrita... não sei se estará ou não, mas creio que... que já vi isso, pelo menos 

em ordens de serviço, mas é uma coisa que fazemos... eu penso que... em 
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qualquer disciplina, pelo menos aqui no caso do Português, é trianual. De 

modo que nós temos muito... 

E – O que é que é trianual? 

A – 49M16S – A disciplina é trianual, de modo que os meninos vão a exame com 

média dos três anos e então no terceiro período, de facto, e os alunos são todos 

avisados disso, aaa.... para lá da nota, que é a nota, digamos, que eles 

merecem, que é a nota de final de 12.º e que eles merecem pelo trabalho feito 

no 12.º ao longo dos três períodos, por vezes fazem-se ajustes. Conforme... 

vendo as notas que eles trazem de 10.º... 10.º e 11.º. E eles sabem isto e 

aceitam isto muito bem. Por exemplo, dois alunos merecem 14. Eles sabem 

que merecem 14. Aaa... um deles, se eu lhe der 15, a média sobe um valor, o 

outro se eu lhe der 15 a média fica na mesma. Os miúdos aceitam muito bem 

que a pessoa dê esse 15 ao aluno que merece 14 tanto como eles, para que a 

nota final, para que a média final seja mais de acordo com o perfil do aluno. 

Nunca vi um aluno aqui na escola aaa... manifestar-se indignado ou 

descontente. Até porque isto é feito ou no Português ou na Matemática ou na 

História, que são as trianuais, não é? e... e eles sabem que se um aluno é 

beneficiado, por exemplo, em Português outro será em Matemática e e e eles 

aceitam isso muito bem. Isso nós fazemos. Acho que é normal. E às vezes 

também nos deparamos com situações muito complicadas, que é... as notas de 

10.º, 11.º... não foram nossos alunos, por exemplo, e olhamos para aquelas 

notas e aquelas notas não nos parecem nada de acordo com o aluno que temos 

à frente. Isso às vezes também dá assim... 

E – Quer quer tenham tido notas mais altas ou 

A – 50M59S – mais altas ou mais baixas. Sim. Isso acontece. Mas aí, temos que 

lidar com aquilo que temos. Estes têm notas aaa... que foram dadas por outros 

professores. Mas também tiveram uma situações, o ano passado, complicadas. 

E – Pois. Questões de saúde da professora anterior. 

A – 51M19S – Foi. Questões de saúde e de morte. Pior ainda. Portanto, de facto, 

eles sentem que alguns o ano passado... que a avaliação ficou abaixo do que 
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podiam ter tido, que não tiveram a oportunidade, digamos, de evoluir, de 

melhorar, mas são coisas que... 

E – Concorda com os exames nacionais no 12.º ano? 

A – 51M48S – Concordo. 

E – Porquê? 

A – 51M48S – Concordo. E concordo mesmo. Eu acho que até devia haver mais 

exames. 

E – Ah é? 

A – 51M53S – Acho. 

E – Todos os anos? 

A – 51M55S – Não, mas... mas por exemplo, acho que os do 9.º ano deviam ter 

um peso maior. Que não têm, que não têm porque é praticamente impossível 

um aluno reprovar por... num exame de 9.º ano. Mas acho, acho sobretudo 

porque nós estamos numa escola em que se diz (e porventura é verdade) que 

há uma determinada exigência e nós temos aqui por exemplo situações de 

alunos, tivemos ao longo dos anos, que saíam por não estarem contentes com 

as notas, iam para outras escolas. E depois apareciam muito contentes aqui a 

visitarem-nos “A stora deu-me 8 e eu agora tive 14.” ou então “Eu tinha 11 a 

Português, sabe que nota tenho agora? Tenho 17”. Eu pensava cá para mim 

“Pois!”. E eu acho que os exames põem agora alguma... jus... repõem alguma 

justiça, considerando que há escolas onde há um maior grau de exigência do 

que outras. Isso acho que sim. Por outro lado, acho que... .... levam também os 

professores a terem um trabalho... eu não digo mais empenhado... mas é a 

terem a noção de que há um programa para cumprir, de que há objectivos para 

atingir e um programa para cumprir e aquilo têm a obrigação de o fazer. Não... 

porque há pessoas que têm uma certa tendência para... enfim, ou para se 

atrasar, para não cumprir aquela última parte porque... etc. e eu acho que... 

acho que os meninos também e os professores, toda a gente, deve aprender que 
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há um programa é para cumprir, que há determinadas coisas que são para fazer 

e que isso exige esforço e exige também disciplina, não é? em termos de... 

E – Hum, hum. Está com isso a dizer aaa... de alguma forma os exames 

pressionam o desempenho do professor? 

A – 53M39S – Questionam um bocadinho, quer dizer, pressionam-no... claro. Se 

eu estiver no 11.º e não der, como eles o ano passado não deram por variados 

motivos, uma unidade, é uma coisa, se eu estiver no 12.º é outra muito 

diferente. Realmente... e é complicado. Aliás, nós... ninguém fica doente 

quando temos 12.º, dizemos nós a brincar. Salvo seja. Mas é verdade. Imagine 

que um professor adoece ou acontece um problema ou se atrasou e não dá um 

um dos heterónimos de Fernando Pessoa e é justamente um texto desses que 

sai no exame. Quer dizer, é... é de facto muito diferente de ser um ano 

intermédio. 

E – Mas, por aquilo que disse há pouco aaa... posso ler das suas palavras que esses 

efeitos podem ser positivos...? ou são positivos... 

A – 54M25S – São. São. Eu não considero como negativos. De facto, não 

cosidero! E, pronto! Isto também é da idade [risos], eu sinto [palavras 

impercetíveis] exames, e com tudo aquilo que eles têm de, enfim, de... injusto, 

dizem os alunos, mas a verdade é que... não é só a nota do exame que conta. 

Portanto, a nota de exame vem somar-se, vem ter um peso e a nota de... que 

eles têm de frequência tem outra. Acho perfeitamente justo. Em relação às 

específicas, enfim... Aí, mas enquanto as faculdades não decidirem fazer os 

exames que deveriam eventualmente fazer... aí... pronto! 

E – Acha que... que... os alunos também sentem pressão pelo facto de terem 

exames? 

A – 55M08S – Ah sentem. Sentem, claro. 

E – De que modo? 

A – 55M12S – Sentem porque a vida deles, o entrarem (sobretudo nestas turmas 

como esta do 1.º agrupamento)... são meninos aaa... esta pelo menos tem 
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Química, Biologia... eles vão predominante... os que vão predominantemente 

para a área de saúde sentem uma pressão enorme. Só podem. Eles sabem que 

querem ir para cursos em que as notas de entrada são 18’s e 17’s e por aí 

fora... eles sentem, de facto, essa pressão. 

E – Tal como os pais? 

A – 55M40S – Ah, tal como os pais. Por exemplo, na turma, na outra turma que 

eu tenho, que é do 3.º agrupamento, de certeza que os alunos não sentem nem 

metade da pressão que sentem nesta. Os outros entram com notas de 13, 14; 

estes, os do 1.º agrupamento, precisam de 18’s, não é? é óbvio que estes 

meninos à partida... se querem mesmo... e estes até sabem o que querem... 

tudo! Eles até sabem os cursos e as... 

E – faculdades? 

A – 56M12S – ...as especialidades. 

E – especialidades. 

A – 56M15S – De modo que é evidente que se empenham e é evidente que 

[imperceptível] 

E –  Significa que a pressão que acha que existe pelo facto de... pelo facto de haver 

exames não é propriamente pelo facto de haver o exame, mas é pelas 

consequências desse resultado? 

A – 56M29S – Claro. Sim, sim. 

E – ... e porque é... porque no nosso caso concretamente, actualmente, é difícil 

entrar na universidade... 

A – 56M37S – Claro! Não é o caso... eu acho que estes alunos não têm... Claro, 

um exame é sempre um exame e é aquela noção de que conta até às décimas e 

não há nem apelo nem agravo nem não há o outro teste a seguir para vir 

desfazer uma ideia. O que eu acho muito injusto é que... o que se passa com os 

curso de saúde, do 1.º agrupamento... acho isto inaceitável. Ver alunos, como 

eu aqui tenho visto, com 18’s, excelentes, muito bons em tudo, com um 
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enorme gosto por medicina e que não entram e que tentam um ano e dois anos 

e três anos e nós virmos, vermos depois que faltam médicos e vêm de 

Espanha... é uma coisa... injustíssima!... 

E – Hum, hum. E sente alguma pressão por parte dos dos alu... Enquanto 

professora, sente pressão por parte dos alunos ou dos encarregados de 

educação? 

A – 57M29S – em relação às notas? 

E – Sim. Por esta esta razão, pelo facto de eles terem de ter notas elevadas e de 

haver exame. 

A – 57M39S – Olhe, no caso da minha disciplina não sinto nenhuma pressão em 

especial. Admito que numa Matemática ou assim que os pais estejam, sintam 

mais... 

E – atentos? 

A – 57M50S – ...atentos e mais problemas. Aqui não. Porque, repare, se eles... 

Enfim, mesmo que tenham o azar no exame terem uma nota um bocadinho 

abaixo, pronto há sempre o outro exame em que têm uma nota um bocadinho 

acima e isso não lhe... não vai ter assim um peso... tão grande como isso na 

média final do do 12.º. Nas específicas claro que isso sente-se mais. 

E – Hum, hum. Ainda a propósito deste assunto. Sente que se não houvesse exame 

que reagiria de modo diferente? Faria outras actividades? Seria diferente 

enquanto professora? 

A – 58M32S – É provável que fizesse outras actividades, mas não seria muito 

diferente enquanto professora. 

E – Mas gostava mais de fazer outras actividades ou não? 

A – 58M42S – Gostava de ter... gostava de ter, e isso é que eu acho que é 

dramático e é estúpido, nós devíamos de ter, pelo menos, mais um bloco por 

semana. Disso não tenho dúvida nenhuma, porque enquanto eles continuar... 

enquanto nós continuarmos a ter um programa em que os textos literários têm 
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um peso enorme e são, são difíceis e são complexos, temos a parte de 

funcionamento da língua enormíssima e depois temos, temos aquilo que nunca 

se consegue fazer, e que diz respeito, de facto, à competência de... mais à 

oralidade e a actividades e actividade relacionada com isso e com o treino da 

expressão escrita, não nos sobra tempo para fazer isso, que deveria ser uma 

coisa importantìssima, mas não há tempo! Com dois blocos de 90 minutos... 

Enquanto eles acharem que aquele programa, tal como está, e com os 

objectivos que tem e o com o que pressupõe de trabalho de escrita e de 

oralidade... aquilo cabe em dois blocos? Não cabe. Não cabe. 

E – Apesar de termos mudado de... três blocos de 45, para para dois de 90? 

A – 59M50S – Mas não cabe. Não cabe, de facto. Não cabe de maneira nenhuma. 

Não cabe. Porque... sei lá, se nós pusermos... se nos pusermos a fazer numa 

aula um trabalho escrito, nem que seja um... está ali um tema para 

desenvolver, ocupam-se os 90 minutos! E se tentássemos fazer a rescrita das 

incorrecções etc. era uma semana! Sem dúvida nenhuma! Que eram os 90 mais 

os 90. De modo que vamos fazendo aquele jogo de em casa faz-se, na aula 

corrige-se, quem tiver dúvidas tal, entrega dos trabalhos que, façam em casa e 

depois corrige-se, etc. Mas fazer esse tipo de trabalho na aula não me resta 

tempo. Por exemplo, este aqui das imagens, ele poderia ter sido feito na aula, 

mas se ele fosse feito na aula, aaa... estaríamos agora para aí uma semana e 

meia com aquele trabalho em tempo de aula. Fizeram-no durante as férias. E 

fizeram-no muito bem. 

E – Claro. Não falámos há pouco de contrato de leitura. 

A – 1H00M54S – Pois. 

E – Não faz? 

A – 1H00M56S – Quer dizer, no 12.º ano, quando se nós conseguirmos que eles 

leiam o Memorial do Convento a tempo, já é muito bom. Nós também temos 

que ver, não é que os miúdos não gostem de ler... eles até, e nesta turma eu 

acho que eles até lêem bastante, mas a questão do contrato de leitura... Aaa... 

Nós temos que ver que eles têm uma vida... os de 12.º que querem, de facto, e 
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estes querem, não é?, atingir determinados resultados, eles já têm muitíssimo 

trabalho. E então agora com a área de projecto e com... o espírito que eles têm 

de investigação etc. etc. aaa... eu não fiz. Não fiz, a não ser relativamente ao 

Memorial do Convento que, insisto, que a obra deve estar lida antes de 

começar a ser analisada na aula porque é muito mais proveitoso, do que nós 

começarmos com uma obra que eles ainda não leram. Porque eles têm 

dificuldade. Aliás, o programa de 12.º, tirando o... tirando o Felizmente Há 

Luar!, é difícil. É muito difícil! É que há alunos mais fracos é é é... é o 

Fernando Pessoa, é o Memorial do Convento, não é? 

E – É.  

A – 1H02M08S – a... são... aqueles... 

E – A Mensagem. 

A – 1H02M10S – A Mensagem. Quer dizer, não não é nada fácil. Não é fácil. 

[muito baixo, palavras imperceptíveis] 

E – E técnicas de... oficina de escrita, em casa? 

A – 1H02M23S – Pois, em casa na na aula, em casa e na aula. Pronto, há coisas 

que a pessoa vai vendo sistematicamante, nomeadamente o tal início e a 

estruturação correcta do texto, a integração correcta das... das citações (que 

eles têm sempre uma dificludade naquilo que escrevem) e sobretudo o tal 

trabalho: os meninos entregam, a pessoa corrige ou põe, ou assinala e eles 

rescrevem, como a outra miúda que fez espontaneamente. O ideal seria... 

Justamente eu acho que mais 90 minutos dariam para nós insistirmos mais 

nisso, porque quando são eles a fazer é evidente que aquilo lhes... que aquilo 

fica... aprendido entre aspas, não é? aquilo fica interiorizado. Não é pelo facto 

só de de eu corrigir uma palavra ou construção que... que aquilo fica na cabeça 

do menino; é muito melhor que seja o aluno a rescrever, mas nós... Este, este 

programa é imenso! Quer dizer, nós... Enquanto discutirem os de literatura e 

os de linguística e entenderem que tudo cabe ali, não é?... e mais as 

competências que têm de se desenvolver... O que vale é que eles, como viu, 

esta competência de expressão oral... olhe, é o que está à vista! Eles, de facto, 



Amélia  Entrevista 8 de Janeiro de 2007  

 

 32 

uma enorme facilidade em... têm. A minha colega da área de projecto está 

doida com eles. Doida no bom sentido. Acho que eles neste momento, foi o 

que ela me disse (e eu tenho outras turmas, não tem nada a ver), neste 

momento, eles estão com o trabalho avançado como se estivessem para aí em 

Abril ou Maio. E se visse as coisas que eles investigam... [risos] é 

impressionante! 

E – Então, isso significa que se fosse Ministra da Educação mudaria muita coisa!? 

Ou não? 

A – 1H04M13S – Olhe, eu até fico com... sem saber responder. Eu acho que um 

dos grandes males do ensino neste país foi a sucessão de de reformas e de 

experiências do 25 de Abril até hoje, sem qualquer... sem se pensar sobre as 

coisas, sem se ter chegado a uma conclusão aaa... mudando, inovando, vem 

sempre qualquer coisa que vem aí salvar... tudo. E, de facto, é um... 

E – ...um D. Sebastião... 

A – 1H04M41S – É, um D. Sebastião. E isto, de facto, ninguém pára para pensar 

no tema. É uma tristeza. E acho também que há uma coisa que é dramática que 

é... aparentemente, agora estão a pensar nisso, mas acho que há determinadas 

competências de escrita que devem ser adquiridas na primária e que se não o 

forem muiiito dificilmente nós conseguimos depois que os alunos as adquiram. 

Porque eu noto, e tenho notado ao longo dos últimos anos, isto, quando os 

miúdos, aaa... enfim, dominam bem, bem ou de um modo suficiente, razoável, 

a língua, quando nós corrigimos ou chamamos a atenção para determinados 

aspectos eles evoluem, eles corrigem-nos; quando nos aparecem alunos que 

têm aaa... enormes falhas no domínio da língua eles não conseguem evoluir. É 

porque aquilo é uma enormidade, digamos, e aquilo devia ter ficado... 

adquirido há muitos, muitos anos e não é num 12.º nem 11.º nem 10.º que o 

aluno se vai habituar a estruturar uma frase nem que seja sujeito, [recto? 

incompreensível] complemento directo, que não conseguem, alguns. A 

ortografia também... e etc. Acho que realmente a preparação de base, da da 

primária, acho que se... deve existir. Quando me chegam aquelas aberrações, 

porque há (eu aqui é que não tenho, na outra tenho), é uma coisa que não... eu 
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nem sei qualificar aquilo!!! São coisas, coisas muito muito muito complicadas, 

como por exemplo... como por exemplo... [procura nos seus papéis e mostra 

resultados] 

E – Pois 

A – 1H06M25S – Pois. E isto num teste muito mais fácil! 

E – São notas francamente inferiores. 

A – 1H06M31S – Pois, mas... Não tem nada a ver. E por isso é que... este é o 

mano gémeo [risos]. Por exemplo, isto, eu não tive maneira de que fosse outra 

nota, não é verdade? está a um nível muito inferior às duas meninas da outra 

turma. Ela também não tem culpa, não é? 

E –  Claro, claro... 

A – 1H06M55S – Percebe? Agora, há aqui casos que... eu não não não consigo. 

Nem que estivesse... e tenho mesmo a noção, nem que estivesse horas e horas, 

é muito difícil. São aquelas que ninguém, ninguém aqui há... 30, 40 anos atrás 

ninguém saía da primária sem saber escrever... [imperceptível] Não sei como é 

que nós vamos... conseguimos dar... Eu tenho um compadre, que é professor 

catedrático, e já rejeitou duas teses pelo modo como estão escritas. De modo 

que... Ainda ontem ouvi na televisão, ou anteontem, que os alunos saem das 

faculdades aaa... sem dominar a língua e sem escrever. E eles dizem a culpa é 

do secundário. E nós dizemos a cula é de... Portanto a culpa é de uma 

formação de base, de facto, que devia ser mais exigente. Eu acho que sim. Na 

Matemática deve ser o mesmo, penso eu. Penso eu porque... Eu sempre gostei 

muito de Matemática... Enfim, quando era... e quando vejo meninos de 10.º 

ano, que vão calcular a média das idades da turma e dizem de repente “É 70.” 

E a professora diz “Mas. Como?” “Deu. A máquina deu.” Há qualquer coisa 

que está muito mal... 

E –  Claro, claro. E ao nível da avaliação do 12.º ou do secundário. Mudaria 

alguma coisa? 

A – 1H08M18S – ...a valiação?... 
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E – aaa... ...em termos genéricos. Estava, eu ainda estava na cena da Ministra da 

Educação [risos] 

A – 1H08M26S – Ah, da Ministra da Educação... 

E – ...da... da professora Amélia, Ministra da Educação. 

A – 1H08M32S – Se eu fosse Ministra... em relação ao 12.º... não faço ideia. Não 

faço ideia! O programa, o programa, eu acho que... que o programa de 

Português... 

E – ...tinha de ser adaptado!? 

A – 1H08M43S – É. Ele continua a ressentir-se daquela guerra que há entre os 

linguístas e os da literatura. Disso não há dúvida nenhuma! E, portanto, para 

resolver a guerra põem tudo, tudo e tudo. E depois os professores têm de fazer 

assim um malabarismo qualquer, que eu acho que nunca se consegue. Porque 

acho que nós sistematicamente... Sinceramente, acho que, de um modo geral 

à... à oralidade e à organização de, apresentação de,... Eu lembro-me do que fiz 

o ano passado... eu fiz aulas e aulas, numa numa turma que era do 10.º, na 

altura, porque cada menino a apresentar durante um quarto de hora, uma obra, 

porque os meninos... os outros avaliavam e tal... é que é muito, muito, muito 

tempo. Se as pessoas depois se vêem pressionadas com as temáticas, com as 

obras, com os textos, etc... e eu também acho que, de início eu costumo 

sempre fazer, quantos mais textos melhor, acho que eles têm, que têm também 

o direito de conhecer outros textos que não estão lá, costumo sempre dar 

mais... Nem que seja para lermos ali, só, e ver a ideia mais importante... não há 

tempo para o resto.  

E – Claro! Está bem. Olhe, estamos a aproximar-nos do fim... diga-me, há alguma 

coisa mais que gostasse de dizer e... sobre a avaliação, sobre o 12.º ano ou 

sobre o secundário? 

A – 1H10M10S – Nada. Nada, a não ser aquela ideia de que avaliar é uma coisa 

muito difícil e quanto mais os anos andamos nisto, maaais difícil se torna 

porque, quanto mais anos passam mais temos a noção de que é muito difícil a 
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pessoa ser absolutamente justa e portanto é sempre uma situação difícil... 

avaliar, eu acho. 

E – Está bom. Muito obrigada, agradeço imenso a sua participação... 

 

 


