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ENTREVISTA A21                  Amélia 

Dia 21 de Maio de 2007 

15M55S 

 

 

E- Bom… então retomamos, retomamos não!  Recomeçamos uma nova entrevista, 

breve, aaaa e sobretudo sobre, sobre estas ultimas aulas. Gostava de lhe perguntar se a 

unidade (aaa), do Memorial e a unidade do (aaaa) do Felizmente Há Luar!, que foram 

aquelas que eu (aaaa) assisti ultimamente… 

 

Amélia - 00M26S- O Memorial, chegou a assistir?… 

 

E- 00M29S- Mas… um bocadinho! 

 

A- 00M32S- Talvez, pois… 

 

E- 00M33S- Pois. Foi, foi pouco tempo.(aaa) Mas assisti acho eu. 

 

A- 003M6S- Mas, agora? 

 

E- 00M39S- Não, não! No período do passado. 

 

A- 00M40S- Ah, no período passado! Foi a primeira ou assim. 

 

E- 00M44S- Não foi no Memorial? 

 

A- 00M47S- Eu ia dar…foi uma em que eu entrei. Eu entrei! Foi no início mesmo. 

 

E- 00M51S- Foi no início mesmo! Eu lembro-me de ter falado das personagens. 

 

A- 00M57S- Sim, sim, das fictícias! Pois… 

 

E- ooM57S- Assisti à Mensagem, peço desculpa! Eu assisti à Mensagem e agora ao 

Felizmente Há Luar! Apanhei foi um bocadinho da do Memorial. 
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A- Pois foi. 

 

E- Mas queria perguntar-lhe se… Então pergunto pelas três unidades: Mensagem, 

Memorial e aaa, e o Felizmente. Correram como tinha, como estava à espera? Ou não? 

 

A- 01M16S- Sim. Eu devo dizer que o Memorial até correu melhor do que eu esperava 

porque é uma obra muito extensa e eu pensei –  como sempre, não é? – que há 

sempre uns que não conseguem ler e queeee nós queremos avançar e eles não sabem 

e aqui nesta turma, felizmente, a maioria leu. Leu e já tinha lido! Alguns já tinham 

lido quando, quando começámos. E de modo que depois as coisas avançam 

realmente muito mais rapidamente. Eu tenho a outra turma que, que é rigorosamente 

o contrário: chegaram ao fim sem ler e a diferença, a diferença é enorme. 

 

E- 01M50S- Ok. Mas, mas pronto! Não houve dificuldade em nenhuma das unidades 

tudo normal. 

 

A- 01M56S- Não, não! Mesmo aqueles mais fraquinhos melhoraram. Há lá é uma 

menina que de facto… uma muito caladinha, uma Marta, que, queeee, muito 

estudiosa, muito trabalhadora mas nitidamente ela não consegue ter o mesmo ritmo 

dos outros. E tem mais, tem mais limitações do que aqueles que tinham tido 

negativa. É curisoso. E agora notei na escolha múltipla no teste. É uma distância 

enorme, quase todos acertam tudo e ela erra quase tudo. Mas como é muito 

trabalhadora, claro... não, não há problema. 

 

E- 02M35S- (aaaa) As outr… as outras unidades, quer dizer, portanto, em relação ao 

ano todo, quer dizer correu tudo como estava à espera? Tinha expectativas altas, altas 

nesta turma, não é? 

 

A- 02M47S- Sim, tinham-me falado da turma e a turma realmente é uma turma muito 

boa, muito interessada. (aaa) Eu acho que há uma, há uma questão em que eu não, não 

não, não consigo que eles de facto adquiram aquilo definitivamente que são as questões 

de gramática, aquelas básicas. Bom, é uma guerra! Embora tenham melhorado, mas 

continuam-me a dar... mesmo aqueles melhores, dizer que o o o o não sei quê, que o 

tinha tomado ou que o tinha feito, que aquilo é sujeito, que eu fico doida! Porque não, 
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não entendo, porque acho que é muito mais fácil do que o resto. Mas enfim. Vem 

detrás... Vem detrás a antipatia.   

 

E – Reparei... Estive a olhar para as planificações e reparei que cumpriu 

escrupulosamente as planificações anuais.  

 

A – 03M35S- Ah, eu cumpro! 

 

E – É sempre assim?  

 

A – 03M39S- Sempre, porque é assim... Faz-me muita confusão quando as pessoas 

dizem... chegam ao fim do ano “Ai, eu não tive tempo”. Mas é que não pode ser 

porque... realmente nós temos o número de aulas previsto e o o que pode acontecer é 

ainda termos menos ou visitas de estudo ou a pessoa adoecer, de facto, e então em anos 

que têm exame e em que a pessoa tem a obrigação de... eu cumpro. Nem que tenha de 

acelerar depois em algumas, mas de facto procuro cumprir sempre.  

 

E – Foi o que aconteceu um bocadinho no segundo período, não é?  

 

A – 04M10S- Pois. 

 

E – Atrasou-se um bocadinho no primeiro, mas depois recuperou no segundo. Pareceu-

me 

 

A – 04M12S- Sim, sim. Mas também recuperei porque... E aqui nesta turma em relação 

ao Memorial nós lemos muitíssimos excertos. E lemos e comentámos e analisámos. 

Tudo. Porque, de facto, eles permitem que isso aconteça. E na outra turma não. Não que 

eu não li, nem por sombras, as mesmas coisas. Não pode ser. 

 

E – Pois. É preciso adaptar ao tempo.  

 

A – 04M37S- Ah pois tem que ser! Tem que se adaptar ao tempo, porque senão na outra 

turma chegaria ao fim do ano com o Memorial, não é? assim não pode ser. 
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E – Pois. Aaaa... Ok. Houve... Da planificação, o que eu vi é que não falou do... 

pareceu-me, penso que não falou de Frei Luís de Sousa. 

 

A – 04M54S- Pois não, porque... 

 

E – Porquê?  

 

A – 04M57S- Porque quando nós fizemos a planificação, aaa... não foi só Frei Luís de 

Sousa, nós tínhamos lá referência a outros autores do programa e perdemos (entre 

aspas) tempo com Cesário Verde porque tínhamos a indicação de que saía a matéria 

toda. Dos anos, dos três anos, para exame. E só posteriormente é que veio a indicação 

de que era só a de 12.º. Por isso, nós tínhamos introduzido, não era só Frei Luís de 

Sousa era mais... era mais qualquer coisa. Dos programas anteriores. Ah, Camões. 

Referência à lírica. E isso depois abandonámos e ainda bem porque não cabe. Não cabe 

nas aulas, acho eu. 

 

E – Pois, pois... Mesmo com bons alunos...  

 

A – 05M40S- Como?...  

 

E – Mesmo com bons alunos...  

 

A – 05M42S- Não... então a pessoa opta por aquilo que... Pronto, eu lembro-me que 

havia um colega que dizia “Ah, mas eu dou isso num instante”. Mas era aquela história 

da teoria... Pois mas isso... até numa aula a pessoa fala de uma obra. Agora, eu acho que 

interessa eles lerem o maior número de textos possível e habituarem-se a olhar para eles 

e entenderem-nos. Isso... isso é mais importante do que... do que as teorias sobre... e as 

os livrinhos, que há alguns... Então aqueles mais fracos às vezes vão aí a correr à 

procura dos resumos das obras e daqueles livrinhos de apoio... que não é isso que os põe 

a a entender textos! 

 

E – Claro, claro! Significa então que não vai fazer aulas extra?  
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A – 06M22S- Ai... nós aqui, por hábito, na escola, aaa combinamos sempre com os 

alunos um dia ou dois dias se eles quiserem, para quem quiser vir, ou esclarecer dúvidas 

ou...  

 

E – Depois de as aulas acabarem.  

 

A – 06M30S- Depois de as aulas acabarem! 

 

E – Hum, hum. Está bem.  

 

A – 06M35S- Mas não assim com carácter de obrigatoriedade, não é? Nós estamos 

sempre aqui; costumamos combinar com eles. 

 

E – Não fez trabalhos de grupo, pois não?  

 

A – 06M47S- Fiz traba... fiz, no Felizmente Há Luar! ai... no Memorial, trabalho de 

pares 

 

E – Que eles fizeram em aula ou em casa?  

 

A – 06M57S- Fizeram em aula, acabaram em casa e depois entregaram... quer dizer, 

fizeram, uns entregaram logo, outros não... Trabalhos de grupo, nós tínhamos tido, 

pedido... É engraçado nesta turma, no início do ano, os encarregados de educação aaa... 

acharam que o ano passado foi... e houve e o 11.º foi penoso para os miúdos pela 

quantidade de trabalhos que se lhes pedia. Porque estes meninos são uns perfeccionistas 

que quando se pede... e eu pedi foi depois também... Aquilo nem chegou a ser trabalho 

de pares, porque eles começaram determinada coisa na aula e depois acabaram por me 

entregar... vinham trocar impressões individualmente. Porque, na verdade, eles quando 

têm um trabalho, é evid... O que eles têm feito na Área de Projecto, não pode imaginar! 

É assim uma coisa muuuuiito distinta das outras turmas. E os pais achavam que isso os 

prejudicava em termos de estudo e de tempo. E é um bocado assim... Porque ninguém 

lhes encomenda aquele sermão assim como eles o fazem, mas eu lembro-me de ver aí 

do ano passado os relatórios de de das aulas experimentais, portanto lá das... e aquilo 
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parecia uma obra acabada para ser publicada. Eles têm essa tendência. Pois têm. E este 

ano então com a Área de Projecto estão... ... passam a vida aqui a trabalhar.  

 

E – Hum, hum. Então, só só para... para me certificar. Então, fez trabalhos – como fez 

outros também, não é? certamente – mas não foram trabalhos de pesquisa. Esses 

ficaram relegados para o a Área de Projecto. 

 

A – 08M37S- Trabalho de pesquisa só pequenas coisas, poucas coisas. “Procurem”, 

“Vão ver” etc. relativamente a este tema ou se quiserem ou se tiverem interesse... 

porque eu acho que eles já têm muita coisa que fazer com o trabalho de projecto. 

 

E – Hum, hum, e depois tiveram de apresentar o que fizeram ou não? 

 

A – 08M53S- Oralmente não, embora eu, embore eu goste muito de fazer esse tipo de 

trabalho, mas eu não não via tempo suficiente para. Porque quando começam as 

apresentações orais é... nós sabemos. Se é um... se são todos, são aulas e aulas e aulas! E 

e e... aqui até era interessante até porque eles quando intervêm, como vê, eles têm muita 

facilidade de, e têm isso desenvolvido à partida! E têm um á-vontade muito grande e e e 

em qualquer coisa, em qualquer matéria, já percebi. Eles são assim.  

 

E – Se estava desenvolvido, não era necessário desenvolver...  

 

A – 09M27S- É verdade. Está! Eles são... eles têm um grande á-vontade para... para 

expor. Eles – este eles é... não são todos! Nós temos ali uns 4 ou 5 que não... 

dificilmente... até na leitura eles se... se... Eu no primeiro e no segundo período insisti 

muito com os meninos que não costumavam ler, porque se eles puderem passar essa 

tarefa ao parceiro passam. Não se sentem á-vontade... muito caladinhos, é a Marta, a 

Joana, é o David... que teve uma subida muito grande do primeiro para o segundo 

período, porque é de facto muito boa cabeça e o miúdo ainda não se tinha encontrado 

muito bem ou comigo ou com... ou com a matéria ou qualquer coisa. E subiu assim do 

13 para o 16. E com muita segurança, mas, oralmente... não não intervem.  

 

E – Só uma curiosidade: as suas planificações a longo prazo foram feitas em Julho?  
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A – 10M32S- As de 12.º foram. 

 

E – Significa que já sabia que ia ter... aaa a Amélia, que ia ter 12.º ano, é isso? 

 

A – 10M41S- Não, mesmo que... Não sabia! É o grupo... 

 

E – As planificações são feitas pelo grupo? Não são feitas pelo professor... 

 

A – 10M47S- Aliás, é suposto fazer-se... poderiam ser feitas em Junho, algumas foram 

em Setembro. No 12.º fiz... a outra colega que tinha tido 12.º e eu, resolvemos juntar-

nos e deixarmos logo aquilo feito. Fosse para quem fosse. 

 

E – Ah, está bem.  

 

A – 11M04S- Sim, porque é é o grupo que faz. E aqui na escola ficou tudo pronto em 

Junho. 

 

E – Ah, que curioso!  

 

A – 11M12S- A aceleração aqui é muito grande [risos]. Muito grande mesmo! 

 

E – Ok. Olhe, o dia de exame aproxima-se, sente-se... nervosa?... pressionada?...  

 

A – 11M28S- Não. 

 

E – Não está preocupada com os exames de Português dos alunos?  

 

A – 11M30S- Não, eu não estou preocupada, eu estou preocupada é com alguns que eu 

sei à partida que vão ficar muito ansiosos e muito nervosos. Isso preocupa-me sempre. 

Mas quando os alunos são assim, até nos testes são assim. O que é que se pode fazer? 

Ah, eu tenho que dizer que... e aliás, eu tenho-lhes mostrado... E neste último teste eles 

fizeram o segundo grupo do exame do ano passado. Aquele da escolha múltipla. E... e... 

então muito bem.  
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E – Bons resultados?  

 

A – 12M01S- Vou mostrar... Aqui realmente é curioso... fiz igual nas duas turmas. Eles 

não fazem ideia, mas... eu já vi a escolha múltipla, que é mais fácil de ver. Mas a 

escolha múltipla vale 60 [procura uma folha de registos]! Vale 60. São estas duas, 

repare! Sessen... ai, eu aqui somei já com a gramática. Mas em 60, 50, 60, 60, 50, 42, 

60, 42, 50, 60, 60, 50... portanto... e não... 60 outra vez, 50, 60... Eles não têm 

dificuldade, penso eu. Agora é claro, no dia do exame, sabe como é. 

 

E – Pois. Logo se vê.  

 

A – 12M52S- Até há aqueles, mesmo que achem que é a alínea A hão-de arranjar 

maneira de riscar e de pôr outro disparate porque... ou acham que é muito fácil ou 

acham que é muito óbvio, mas “Eu vi lá, mas... e não sei quê contraste.” E eu disse “E 

então, filho?”, “Eu achei que era tão óbvio!”, “Ah, pois.” [risos] Mas isso é natural. 

 

E – Então isso... colocou essa pergunta como forma de os treinar para...  

 

A – 13M20S- Também. 

 

E – Tem essa preocupação?  

 

A – 13M23S- Tenho. E também eles tinham como trabalho de casa aquela outra, que 

era exactamente um... que são as perguntas-modelo que tinham vindo do Ministério. 

Aquela que nós corrigimos na última aula. E portanto aí também vi que não têm assim 

dificuldade. Mesmo quando encontram uma linguagem ou expressões ou palavras a que 

não estão muito habituados, eles não, não reagem mal, em princípio. 

 

E – Ok. Também costuma dar-lhes dicas para... fazerem no exame ou alguma coisa 

assim ou não? 

 

A – 13M57S- Ah eu... há uma, duas ou três coisas que eu digo sistematicamente. Mas 

isso está provado... que é que leiam com a máxima atenção as perguntas e que 

respondam exactamente ao que se pergunta e que... e não se distraiam... e quando a 



 9 

pergunta tem lá um e... ... e... que não se esqueçam se a pergunta faz isto e isto, não se 

esqueçam do que vem depois do e, que às vezes se esquecem, e que tenham muito 

cuidado com o modo como escrevem. Mais vale escrever menos e de uma maneira 

correcta do queeeee... irem por ali abaixo... enfim a dizerem coisas que às vezes nem se 

perguntam, não é?, que são excessivas em relação à pergunta. Tipo Anabela! Começa 

cinco linhas e vai na pergunta e depois é capaz de escrever uma página a afastar-se cada 

vez mais, cada vez mais daquilo que se perguntou. 

 

E – Pois. Como é que costuma ser o seu dia de exame? De Português... Contacta com os 

alunos...? 

 

A – 15M04S- Ah sim. Ai sempre!... 

 

E – antes? Depois?...  

 

A – 15M07S- Estou sempre lá a dizer “Boa sorte” e “Tenham juízo”... 

 

E – Antes de entrarem na sala?  

 

A – 15M11S- Sim. E “Vai correr bem”... Os miúdos vão... [imperceptível] 

 

E – A dar-lhes força?  

 

A – 15M17S- Sempre. E depois fico aqui norm... e vou ficar outra vez fechadinha 

porque sou a... ... 

 

E – É júri?  

 

A – 15M25S- Sim, ai... não me lembro agora o nome que dão... 

 

E – Acompanhante?  

 

A – 15M27S- Não é acompanhante... Coadjuvante. 
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E – Coadjuvante.  

 

A – 15M30S- Fico ali a fazer a prova e depois vou lá ter com eles outra vez. Mas isso 

vamos todos. Vê-se ali... se descobre o que é que eles fizeram bem e o que é que 

fizeram mal e... 

 

E – Ok. Está bom. Aaa... Pronto, eu acho que... que estamos conversadas por aqui...  

 

A – 15M51S- Estamos conversadas...  

 

 


