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E – Queria perguntar qual é a vossa opinião sobre as aulas, refiro-me às aulas em 

geral, refiro-me às aulas de Português, refiro-me às aulas sobre a unidade 

temática da Mensagem, portanto, organizem o vosso discurso um bocadinho 

como entenderem, porque eu sei que vocês são óptimos nesse tipo de tarefa. E 

porquê, fundamentando a vossa resposta. Começa o Bruno? 

Bruno (00m33s) – Começo, começo. Eu acho que a nível da temática nós… nós no 

início não estávamos muito ligados à poesia, não gostávamos muito de poemas, 

mas acho que após termos contactado com essa tipologia de escrita, já gostamos 

mais. A Mensagem influenciou muito! E também o tipo de aulas, de actividades 

mais lúdicas, o facto de não ser tão maçador acho que ajudou-nos a entender a 

própria essência e o que é para estudar.  

E – O que é que entende por actividades mais lúdicas? 

Bruno (01m02s) – Não ser só a ler os poemas e a interpretação, também trazer outro 

material para a aula, como os vídeos, interpretações em canções, dar também 

aos alunos a possibilidade de serem eles a interpretarem para não ser… porque 

as interpretações também… deixarem-nos ter a nós também um papel activo na 

própria aula. É deixar essa interacção ser maior. E a nível de aulas acho que o 

facto de… esses factores externos influenciam muito na nossa... na 

compreensão da matéria e no nosso gosto pelas aulas.  

E – Hum, hum. E gostam das aulas em geral? 

Bruno (01m40s) – Eu gosto das aulas em geral. Não há assim nenhuma que eu não 

goste porque elas são todas diferentes, cada uma tem o seu aspecto que nos 

cativa.  

E – Hum, hum. Era a Bárbara que ia dizer...? 
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Bárbara (01h55) – Não… 

Bianca (01m57s) – Não, eu acho que é, basicamente, é esse o espírito porque as aulas 

são bastante diferentes. Nós temos temas que abordamos de uma maneira 

completamente nova, posso mesmo dizer inovadora porque nunca me tinha 

passado pela cabeça trazer uma interpretação musical, de uma música que, por 

acaso, a letra um poema de Fernando Pessoa. Isto falando, especialmente, nas 

aulas de Português e em que abordámos o tema da Mensagem. Outro... outro 

factor também é… acho que é também a forma de estar e a forma como o 

professor também contacta com os alunos, a forma como os cativa, como os 

tenta apanhar e chamar a atenção. Acho que as nossas aulas correm bem 

também por isso, porque a professora em questão tem bastante facilidade em 

cativar-nos e em envolver-nos na própria matéria e mesmo quando percebe que 

não estaremos a chegar tanto ao ponto que ela nos pretende transmitir, dá a volta 

por outro lado e tenta sempre chegar àquele momento em que nós sabemos 

“Pronto! É isto mesmo, já percebi!”. Portanto, acho que é esse o… 

E – Hum, hum. Eu sei que a professora é vossa professora desde o 10.º ano, acha que 

isso tem alguma influência para essa relação? 

Bianca (03m38s) – Eu acho que sim porque à medida que nós evoluímos a professora 

consegue acompanhar a nossa evolução e, ao mesmo tempo, consegue arranjar 

formas diferentes de também nos ir buscar, de nos cativar. Ou seja, todos os 

anos pode ter alguma coisa diferente para nós fazermos e para nós também 

conseguirmos entender a matéria e, embora a matéria vá ser diferente, mesmo 

assim siga sempre um curso, não digamos tão cronológico, mas segue um curso 

de lógica e nós conseguimos sempre, sempre chegar e acho que a professora 

conhecendo-nos conhece também os nossos pontos fortes e os nossos pontos 

fracos e, portanto, a turma em geral acho que também consegue pegar nisso e dá 

sempre resultado.  

E – Hum, hum. Estava a dizer alguma coisa… 

Bruno (04m16s) – Ao nível de da escrita, da nossa evolução, sobretudo, a nível dos 

erros eram grandes descontos que perdíamos no 10.º ano a nível do que nos é 
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permitido, perder 2 a 3 valores, hoje em dia as pessoas perdem só 5 a 6 pontos 

alguns, porque há evolução a nível da pontuação, há insistência, fazemos textos 

e isso faz com que nós evoluamos.  

E – Hum, hum. Bernardino, queria dizer alguma coisa? 

Bernardino (04m41s) – Sim, eu acho que há uma vantagem em ter a professora 

desde o 10.º ano. É verdade que nós demorámos e… a professora conheceu-nos 

logo no início e também ajudou-nos a a a mudar para melhor mas, no entanto, 

nem sempre o facto de ter uma professora desde o 10.º ano... é positivo, porque 

quer queiramos quer não, às vezes, as professora marcam os alunos. Eu falo da 

minha experiência própria... eu mudei ao longo destes três anos, e acho que não 

foi pouco, e, apesar de não notar agora nenhuma diferença, acho que... 

actualmente, como sou um pouco melhor aluno, acho que também a relação 

com a professora é diferente, penso que isso alterou um bocadinho.  

E – Mas está a dizer-me que pode não ser benéfico, é isso? 

Bernardino (05m32s) – Sim, sim. Acho que há alguns dos aspectos positivos, que os 

meus colegas indicaram, são verdade e... não tenho nada contra mas também 

acho que há um lado menos bom desse facto, e só gostava de referir esse 

aspecto.  

E – Acha, então, que deveria haver alguma norma que as escolas devessem seguir, 

dizendo que “Sim senhor, deve haver aquilo a que se chama continuidade 

pedagógica, que é começar no início do ciclo e ir até ao fim, mas…” 

Bernardino (06m06s) – Esse é um problema difícil de resolver. Também cabe ao 

aluno mudar e tentar mudar a opinião da professora sobre ele. Acho que há que 

estudar e continuar a lutar contra isso para tirar uma má imagem, mas há sempre 

aquele problema, não é? Houve uma vez… uma vez assim… não sei. Acho que 

é um problema em geral. Não sei, as pessoas depois não vêem bem a mudança. 

E – É verdade, não é uma situação nada pacífica, não é? Ok! Sim, Bruno 
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Bruno (06m35s) – Só mais uma coisa. Estava a falar da continuidade pedagógica, 

vou-lhe dar um exemplo. Nós, por exemplo, tivemos a professora desde o 10.º 

ano e a professora sabe até que ponto nos conteúdos que vai recuperar de 

História e todas dentro da temática, da gramática sabe onde é que nós estamos. 

Por exemplo, a professora apanhou este ano outra turma e a nível de conteúdos 

ela não sabe… quer dizer, agora já está a chegar ao ponto, mas não sabia muito 

bem, eles não estavam tão preparados numa zona e se nós estamos a ser 

preparados ao longo de três anos e eles têm só assim a matéria de um ano, acho 

que é importante que seja um professor a saber, a fazer tudo com rigor desde o 

início ao fim.  

E – Hum, hum. Ok! A Bárbara? 

Bárbara (07m14s) – Pois, eu acho que é importante a professora acompanhar-nos 

durante os três anos porque nós hoje já todos formamos um grupo e já sabemos 

as reacções uns dos outros e acho que funcionamos melhor assim. A professora 

conhece-nos muito bem! 

E – Se calhar também se perde menos tempo… 

Bárbara (07m30s) – Pois, no início de cada ano… Nós no início do 10.º ano fizemos 

umas actividades para a professora nos conhecer e levámos um objecto e acho 

que isso ajudou tudo muito à integração de… e à relação.  

E – À relação entre as pessoas… Sim, Bruna? 

Bruna (07m44s) – Também penso que em termos da matéria em aula, a forma como 

se se se dá a aula, acho que é bastante bom nós termos oportunidade de fazer 

trabalhos de grupo, principalmente, nesta disciplina de Português porque 

podemos aprofundar… Para além de aprofundar a matéria, a professora dá-nos a 

liberdade de podermos ter maneira criativas e diferentes e é uma coisa que ela 

valoriza bastante e, embora sejamos alunos de Ciências, podemos alargar os 

nossos horizontes e poder trabalhar noutras áreas que não sejam, portanto, o 

nosso curso e a nossa profissão. Portanto, que não seja algo que nós 

habitualmente estamos habituados a fazer mas assim podemos, não sei, dá mais 
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dinâmica e também poder expor aos alunos, aos nossos colegas a nossa maneira, 

a nossa maneira de ver aquele tema, aquele trabalho e, ao mesmo tempo, 

também aprender melhor, não é? Conhecer melhor. 

E – Posso concluir que esse é um dos aspectos mais positivos das aulas de Português? 

Bruna (08m50s) – Sim, sim, eu acho que sim. É um aspecto que funciona muito 

bem, eu acho, e é um aspecto que tem funcionado, tem melhorado ao longo dos 

anos, desde o 10.º até ao 12.º.  

E – Os do 10.º ano não eram tão criativos, é isso? 

Bruna (09m03s) – Exacto! Não estávamos... como não estávamos habituados, era 

uma coisa nova, ficámos um bocadinho aquém, talvez, das expectativas e à 

medida que fomos evoluindo os trabalhos foram ficando cada vez melhores. Eu 

acho que a professora também deve sentir isso. Eu, pelo menos, sinto isso, acho 

que os meus trabalhos, os últimos do 12.º ano têm sido muito melhores. Acho 

que houve uma evolução por parte da turma em geral.  

E – Já pedi à professora para me avisar quando forem apresentar os próximos 

trabalhos (risos). Sim, Bárbara? 

Bárbara (09m31s) – No 10.º ano, a professora pediu-nos para nós fazermos umas 

entrevistas a umas pessoas sobre o Auto da Barca(?), não era? 

E – A quê? Não percebi. 

Bruno (09m38s) – Umas entrevistas a alguém e estudámos a tipologia da entrevista e 

aquilo foi muito desastroso. 

Bruna (09m48s) – Correu muito mal! (risos) 

Bruno (09m47s) – A conversa era muito directa, não havia interacção, não era muito 

imaginativa.  

Bruna (09m54s) – Não era nada do que a professora queria.  
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Bruno (09m56s) – E agora já fazemos espectáculos, maquetes… Até porque o nível 

de exigência da professora é muito elevado e nós não sabíamos até onde 

podíamos ir, nós se calhar até ao 9.º ano tínhamos tido uma professora que nos 

tinha prendido muito à interpretação… Eu, pelo menos, até ao 9.º ano, tenho 

ideia de que só havia uma interpretação, então era aquela interpretação e não 

havia outra interpretação. É assim, o facto de nós abrirmos mais horizontes e 

termos mais liberdade… como a Bruna já tinha referido… agora perdi-me… 

E – Não faz mal! 

Bruno (10m29s) – Como a Bruna já tinha referido, a certa altura ainda não tínhamos 

capacidades, bases suficientes para alargar essa criatividade e essa imaginação e 

agora já temos desenvolvido esse campo. 

E – Sentiram uma diferença muito grande entre o 9.º e o 10.º ano? 

Bruno (10m41s) – A nível de escrita, sim. E a nível de exigência também! 

Bárbara (10m46s) – Nós começámos assim a escrever textos completamente 

diferentes e tínhamos que inventar muito e tínhamos que escrever também sobre 

uma planta… 

Bruno (10m54s) – 150 palavras.  

Bárbara (10m57s) – Pormo-nos na pele de uma planta e contar o dia-a-dia de uma 

planta e isso nós não tínhamos feito antes.  

E – Bruna? 

Bruna (10m59s) – Também acho que em temos de aula mudou muito. A minha 

experiência pessoal com os professores cá do colégio, eu senti que só a partir do 

10.º, do secundário, há uma diferença ligeira em termos do corpo docente, eu 

acho que os professores são melhores a partir do 10.º ano, pronto, a partir do 

secundário. Acho que os professores do básico não são tão competentes. Eu 

senti uma diferença muito grande em termos de exigência, em termos de 
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método, de ensino, achei que melhorou bastante, a todos os níveis, acho que em 

todas as disciplinas, mesmo, senti isso. Senti que há uma competência maior.  

E – Hum, hum. Bernardino? 

Bernardino (11m41s) – Em relação à competência, eu discordo da minha colega 

Bruna porque eu acho que não tem tanto a ver com os professores serem 

competentes ou não. O facto de no ensino privado… quando se chega ao 

secundário a maior parte dos maus alunos sai, vão para escolas públicas. Não é 

serem maus alunos, mas os mais rebeldes, os mais... e… não sei, e ficam cá só 

aqueles ou que os pais obrigam ou que gostam mesmo de cá estar, como o meu 

caso.  

E – O seu caso é qual? 

Bernardino (12m10s) – Eu fico cá porque gosto e estou cá há 12 anos. Os meus pais 

até gostavam que saísse, mas... pronto, eu fiquei cá... E também acho que a 

redução do número de alunos na turma... Nós no 10.º B tínhamos 28 alunos, se 

não me engano, e a redução para 18, nós perdemos 10, também foram os piores 

alunos que queriam médias e tiveram que ir para outros ensinos, outras escolas, 

acho que ajudou imenso. Ao sermos poucos os professores conhecem-nos 

melhor, dá para falar mais. 

Bruno (12m43s) – Não temos tido negativas, praticamente. 

Bernardino (12m46s) – Pois… 

E – Não têm...? 

Bruno (12m47s) – Não temos negativas nas pautas, praticamente.  

E – Mas essas pessoas saíram por motu proprio ou porque a escola, de algum modo, 

os empurrou? 

Bernardino (12m56s) – A escola não empurrou. O problema é que cada um de nós 

tem expectativas, expectativas ao longo dos anos e quer seguir um determinado 
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curso e aqui no colégio a Matemática, em especial, não é muito fácil e eles vão 

à procura de notas e recorrem a outro ensino. 

E – Hum, hum. Que seja menos exigente?!… 

Bernardino (13m16s) – Que seja menos exigente.  

E – Para poderem ter notas mais altas. Sim, Bianca? 

Bianca (13m21s) – Eu concordo com o facto de a redução de alunos não turma ser 

bastante benéfico porque permite também um maior aproveitamento das aulas. 

Eu falo no meu caso, eu não estava neste estabelecimento até ao 9.º ano, fiz 

numa outra escola e quando entrei para aqui notei uma grande diferença. Vinha 

de uma escola em que tinha uma turma bastante grande, também de 28 alunos, 

em que eu posso dizer que ¾ da turma... aquilo era perfeitamente desprezável, 

pronto! Posso mesmo dizer um bocado desprezável, pronto. Porque não estavam 

ali a fazer praticamente nada, andavam a passear os livros e andavam, pura e 

simplesmente, a tentar acabar o 9.º ano porque é obrigatório, é obrigatório. E 

quando eu vim para aqui foi o descalabro total porque eu não estava 

minimamente habituada a ter um nível de exigência que este estabelecimento 

tem e muito menos a encarar pessoas que têm expectativas tão altas e objectivos 

tão definidos, mas acho que isso também ajuda bastante porque uma aula em 

que as pessoas estão na aula porque querem, não só porque precisam e porque 

estão apenas a passear, acho que é bastante bom. Em relação aos alunos 

também… 

E – Bastante bom porquê? Para quê? 

Bianca (15m00s) – Para nós também conseguirmos assimilar a matéria. Eu acho que 

se as pessoas vierem para uma aula e não estão minimamente com disposição 

para ouvir um professor, para abrir um livro, para fazer um exercício, para estar 

com atenção, para permitir que os outros também tenham aprendizagem, acho 

que não vale mesmo a pena. Portanto, uma aula que os alunos estão com essa 

disposição, querem mesmo ouvir o professor, eu acho que uma aula funciona 

muito melhor e as pessoas têm um maior aproveitamento.  
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E – Hum, hum. Por gosto. 

Bianca (15m30s) – Exactamente, por gosto não cansa.  

E – Por gosto não cansa.  

Bruno (15m34s) – Quem corre por gosto não cansa.  

E – Sim, é verdade. Bom, falaram de um aspecto, eu identifiquei um aspecto 

considerado positivo nas aulas de Português. Alguém quer salientar outra 

actividade, outro aspecto, outra… 

Bruno (15m53s) – Positivo ou negativo? 

E – Positivo.  

Bernardino (15m58s) – Há vários, há vários aspectos positivos. Não quero também 

aqui estar a dizer mal da professora, não é essa a minha intenção, apenas tenho 

ideias definidas sobre o que acho das aulas. É verdade as aulas são bastante 

interactivas, gosto bastante delas até, captam a atenção do aluno, não cansam... 

não cansam na medida em que não saímos exaustos daqui, até nos dá vontade se 

calhar de ter mais uma hora e meia de aulas, mas acho que nem tudo são rosas.  

E – Sim, era a outra parte da minha pergunta. Onde estão os espinhos? 

Bernardino (16m34s) – Ai, são um grande problema. Eu tenho uma opinião um 

pouco diferente da dos meus colegas, da maior parte dos meus colegas.  

E – Sim, mas pode revelá-la.  

Bernardino (16m42s) – Hum… como é que eu hei-de… Acho que a professora em 

certo ponto, insiste com alguns alunos, insistir até acho que é bom, acho que os 

alunos que falam menos devem falar mais, é verdade, mas houve situações no 

passado que eu não achei muito correctas e que posso até considerar que foram 

humilhantes perante a turma que ela fez com alguns alunos. Acho que não foi 

nada correcto e humilhante mesmo, é a melhor palavra para descrever. Posso 
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dar um ou dois exemplos, não sei se interessam. Por exemplo, temos um colega 

que fez um texto, um texto de Português e o texto correu mal e a professora… 

E – Disse texto ou teste?  

Bernardino (17m23s) – Um texto, um texto, um texto! Um texto num teste! E o 

texto… o texto estava mau, mas não percebo qual foi a necessidade da professor 

perante a turma de pedir o texto dele para ler para mostrar como estava mal, 

como não deve fazer um texto e só não leu porque ele pediu, ele disse 

“Professora, eu sei que está mal, mais vale não ler” e a professora disse “Pois, 

não vale a pena humilhá-lo”, uma coisa assim do género.  

E – Hum, hum.   

Bernardino (17m50s) – E também... não percebo qual foi a necessidade, e agora falo 

no meu caso, quando eu fui receber o meu último teste no ano passado, a 

professora ao entregar-me o teste, não percebo qual foi a necessidade em dizer 

em voz alta, “Foi a nota mais baixa da turma”. Não percebo qual foi a 

necessidade! Não percebo o que é que ela tem… foi a nota mais baixa, correu-

me mal. Acontece. Acho que… E depois também... há aqueles alunos com 

quem ela tem um bocadinho… às vezes até parece obsessão. 

E – Ok! Sim. E a vossa?  

Bianca (18m25s) – De aspectos negativos? 

E – Sim, aspectos negativos. A Bruna.  

Bruna (18m29s) – Penso que às vezes... é um pouco verdade, a professora às vezes 

não sei talvez por se sentir… isto, não é para estar a desculpá-la, mas… talvez 

por haver este tão grande à-vontade com os alunos que ela mostra e que isso é 

tudo positivo, em certos aspectos ela é muito directa, eu acho que isso faz parte 

mesmo da personalidade da professora, é muito directa e quando há um 

problema ou quando a aula não corre bem acho que ela não tem problema em 

referir alto à frente de toda a gente o problema. É óbvio que a pessoa em 

questão, e isso concordo com o Bernardino, pode não querer, pode não gostar, 
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porque há pessoas que não gostam de se expor, mas não sei acho que isso talvez 

seria uma coisa que… agora acho que também já não faz muita diferença 

porque já estamos quase no fim, mas acho que isso devia ser uma coisa que se 

devia ter tratado mais no início porque se era uma coisa que perturbava tanto 

porque eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dialogada, acho que isso é 

uma questão de diálogo, eu acho. Mas acho que é mesmo isso a professora é 

bastante directa e diz as coisas... Pronto, diz as coisas. 

Bernardino (19m44s) – Mas essa questão do diálogo, tens que pensar que também é 

ela que dá as notas, por isso é que se calhar não houve tanto diálogo como nós 

gostaríamos, pelo menos eu falo por uma parte dos alunos que eu conheço, é só 

isso.  

E – Ok! E ao nível das aulas, aspectos negativos ao nível das aulas, isto aqui assim 

tem a ver com a relação, não é, claro que é em aula, mas… Ia dizer alguma 

coisa Bianca? Cortei-lhe a vontade de falar. 

Bianca (20m08s) – Não, não, era só em relação ao que o Bernardino dizia. Um 

aspecto negativo… eu não se se pode considerar negativo, mas a meu ver até 

tem a sua parte negativa... é que quando estamos na iminência de iniciar um 

trabalho de grupo a professora, normalmente, mostra sempre trabalhos de grupo 

que já teve de alunos anteriores e normalmente são trabalhos bons e… 

E – Sim, os maus não vale a pena mostrar, não é? 

Bianca (20m43s) – São sempre trabalhos bons e a professora faz questão de mostrar-

nos exactamente como um trabalho bem feito deverá ser elaborado e, 

normalmente, quando alguns trabalhos possam não chegar tanto à expectativa 

da professora, por vezes, a forma como ela avalia e expõe a sua avaliação pode 

nem sempre ser a mais correcta e… Lembro-me de alguns trabalhos, da 

avaliação que ela deu e a forma como expôs essa avaliação nem sempre foi a 

ideal, pronto, a ideal. Os alunos acho que também se ressentiram um bocadinho 

disso porque as expectativas da professora, talvez por a turma apresentar tão 

bons resultados, as expectativas da professora são sempre elevadas... em relação 

também à comparação de outros alunos porque a professora já tem bastantes 
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anos na docência, portanto, acho que isso também de certa forma pode-se tornar 

negativo porque a ideia que as pessoas têm e por vezes fazem dos trabalhos é de 

serem um bocadinho mais objectivos e quando a professora pede algo um 

bocadinho mais afastado acho que as pessoas têm mais dificuldade. E a forma 

como ela avalia e expõe essa avaliação, por vezes, pode ser… talvez um bocado 

perturbadora. 

E – Significa que não acha bem que a professora mostre trabalhos de outros alunos, é 

isso? 

Bianca (22m07s) – Não é mostrar o trabalho de outros alunos é a forma como expõe 

esses trabalhos e as perspectivas que estão por detrás dos trabalhos que ela 

expõe e a forma como ela gostaria que nós lá chegássemos e conseguíssemos 

esses bons… esses resultados assim tão tão elevados. Por vezes nós tínhamos 

uma ideia de um trabalho assim um bocadinho mais… restrito... 

E – Modesto?! O Bruno queria dizer alguma coisa.  

Bruno (22m36s) – Eu concordo com o que a Bianca e o Bernardino disseram. Aquilo 

que o Bernardino disse, aquela parte das humilhações também assisti a algumas. 

Concordo. São coisas pontuais mas existem. Relativamente ao que a Bianca 

estava a referir, eu acho que, a certa altura, houve uma pequena 

incompatibilidade a nível dos trabalhos, nós não conseguíamos acertar com 

aquilo que a professora queria, estávamos no início. O facto de nos vir mostrar 

os trabalhos, por um lado, veda-nos um bocado os campos da criatividade que 

nós queríamos. Portanto, queríamos fazer um filme, já fizeram um filme, já não 

é original. Queríamos fazer uma sopa ou uma coisa qualquer já não é original. A 

certa altura nós já não temos ideia e se estamos a começar e começamos logo 

pelo mais difícil enquanto não temos ideia os trabalhos não resultam tão bem. E 

depois houve ali aquelas histórias de expectativas, a certa altura eu também 

concordo. A professora é muito dura nos comentários que faz, directa mas se 

tem que dizer tem que dizer, não tem rodeios e a certa altura uma pessoa fica 

magoada porque esteve a esforçar-se, por mais que o trabalho seja modesto, 
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houve ali um empenho durante imenso tempo e a certa altura, se há um 

comentário daqueles, uma pessoa fica desmotivada.  

E – Mas não acha que essa questão das expectativas é uma forma de vos puxar para 

cima? 

Bruno (23m50s) – Pode ser entendido assim. Por exemplo… de certo modo, sim, 

mas… 

E – É demais, são expectativas demais… são demasiado altas, é Bernardino? 

Bianca (23m59) – Por vezes ganha-se essa ideia.  

Bernardino (24m03s) – Eu penso que é assim… Eu agora estou a falar em alguns 

trabalhos que eu fiz em que… a professora faz esses comentários mas, no 

entanto, as notas são altas. Mas o que mais me entristece, eu até podia ter uma 

nota baixa, mas o que mais me entristece é que depois do trabalho a professora 

diz, está 19 e depois diz “Já vi trabalhos muito melhores”. É aquele comentário 

que era, era um pouco dispensável. Claro, viu trabalhos melhores, mas nós 

esforçámo-nos… Há sempre aquela comparação com anos anteriores que, por 

vezes, é excessiva e acho que põe uma pressão sobre nós que eu acho que é um 

pouco mais elevada que o habitual.  

E – Mas estava a dizer que os comentários nem sempre correspondem à nota. 

Bernardino (24m46s) – A professora diz sempre… Eu não sei, mas quando eu me 

lembro de avaliar os trabalhos, a professora compara sempre com anos 

anteriores em que trabalhos... a professora até refere que deviam ter mais que 20 

e depois chega ao nosso, avalia, “Muito bem, muito bem! Mas já vi melhores, é 

possível fazer mais”. É uma pressão que... por vezes nem sempre é benéfica. 

Pode ser para puxar para cima, para nos esforçarmos mais, mas tudo o que é em 

excesso prejudica.  

E – A Bárbara? 
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Bárbara (25m18s) – Eu acho que às vezes nós estamos a fazer os trabalhos e já nem 

sabemos se está bem, se havemos de fazer mais e ficamos muito inseguros e 

acho que nos põe ainda mais nervosos e depois quando a professora vai dizer a 

nota… 

Bruno (25m30s) – É à espera daquele sorriso... quando nós estamos a apresentar, 

para saber se correu bem ou não… 

Bárbara (25m34s) – Os olhares que a professora também faz às vezes quando 

estamos a ler alguma coisa, também é muito expressivo.  

Bruno (25m36s) – Sim, a professora é muito expressiva. Quando a professora põe os 

óculos de vez em quando, eu acho que a professora muda de personalidade 

quando muda os óculos. É super exigente.  

E – Ah é? 

Bruno (25m49s) – É, quando a professora põe os óculos, prefiro não falar. (risos) 

E – Por causa da exigência é Bruno? 

Bruno (25m56s) – Pelo grau de exigência, sim. Pronto, quando põe os óculos não 

fica outra pessoa mas… Eu acho que… Agora, por exemplo, quando nós 

acabámos de fazer as apresentações dos trabalhos, as coisas correram todas 

bem, mas agora quando vou fazer este trabalho sinto que... por um lado, sinto 

exigência e necessidade de fazer um trabalho melhor, e depois quando é para 

fazer uma coisa que iguale as expectativas ou melhore em relação às outras 

torna-se difícil. Por outro lado, em relação aos comentários que a professora faz, 

em relação aos anos anteriores, eu não sei se pode ser algum medo que a 

professora tenha de que nós… se há um trabalho muito bom, ela disser que é 

muito bom, nós já não nos esforcemos tanto naquele trabalho. Já chegámos 

àquele topo já não vamos fazer muito… Deve ser uma coisa parecida com 

aquilo, a professora quer sempre puxar mais.  

E – A querer deixar a ideia de que é sempre possível fazer melhor.  
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Bruno (26m40s) – É sempre possível fazer melhor. Às vezes nós é que temos 

dificuldade em chegar lá, mas... 

E – Há alguma coisa que vocês achem que, das aulas de Português, uma vez que 

genericamente, o balanço é positivo, não é?  

Bruno (26m55s) – Sim, sim, sim. 

E – Há alguma coisa que vocês acham que deveria ser importada para as outras 

disciplinas? Se houvesse um conselho de professores, um Conselho de Turma 

poderiam dizer “Olhem, vocês, professores de outras disciplinas, poderiam fazer 

o mesmo que a professora de Português faz”. O quê? Bárbara? 

Bárbara (27m19s) – Fazer mais trabalhos de grupo, mexer mais connosco e puxar 

por nós. Acho que é a professora que puxa mais por nós e que nos envolve mais 

na matéria, talvez pela maneira como ela dá as aulas, a expressividade, ela salta 

nas aulas, ela grita, mexe connosco, acho que ela… 

E – Bruna? 

Bruna (27m40s) – Concordo com a Bárbara. Acho que a professora tem uma grande 

energia, quando chega cá de manhã, às 8h da manhã e nós ainda estamos meio a 

dormir, ela arranja maneira de nos acordar. Grita, pronto, faz qualquer coisa e 

eu acho que isso é importante porque há certas, há certos professores que, 

pronto, naturalmente não são assim. Se calhar foi por isso que a professora foi 

para professora de Português, acho que é preciso ter grande expressividade, isso 

é muito importante para uma professora e, principalmente, para professora de 

Português. E talvez isto transposto para outros professores, talvez isso não 

tornasse as aulas tão monótonas, não é? Talvez nós não ficássemos só com o 

livro, só a ver o livro, a matéria… A matéria e o livro, a matéria e o livro, 

pronto, sempre… Sem ser só isso, talvez… pronto, dinamizar um bocadinho 

mais. Acho que isso era interessante! 

E – O Bruno queria dizer alguma coisa? 
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Bruno (28m29s) – Eu acho que nós… nas outras disciplinas nós, sobretudo, estamos 

em Ciências, acho que os professores das áreas de Ciências, mais do que a 

professora de Português, têm mais possibilidade de arranjar documentários 

sobre a matéria que nós estamos a dar. E se nós temos… por exemplo, nós 

temos materiais que podem suportar, o troley, a televisão, o rádio, o gravador, 

essas coisas podemos aproveitar esses materiais para a aula não ser tão 

maçadora. De vez em quando, tentar interagir, por exemplo, fazer fichas, 

sermos nós a fazer… Aquela ficha de consulta para nós sintetizarmos a matéria. 

Acho que podia ser assim... mais materiais, mais interactivo como já 

referiram… 

E – Bernardino? 

Bernardino (29m10s) – Eu penso que… Eu gostaria de importar uma coisa mas 

penso que não é muito possível, acho que é a forma como a professora nos 

conhece. Falo na primeira pessoa quando digo… no outro dia tinha-me deitado 

muito tarde e terça-feira de manhã estava a vir para as aulas, cheguei à aula de 

Português e no meio da aula encostei a cabeça e fechei os olhos de repente, ia 

adormecendo e a professora estalou os dedos e acordou-me logo e mandou-me 

responder a uma pergunta. Acho que compreendeu muito bem… E outra 

situação, ainda agora a semana passada, eu tinha acabado de desligar da turma, 

estava noutros pensamentos e a professora também apanhou-me logo e pediu-

me para responder a outra pergunta. Acho que o conhecimento é importante! 

Apesar de não ser… conhece bem as pessoas.  

E – Acham que o professor de Matemática não vos conhece assim tão bem? 

Bruna (29m50s) – Nós só o conhecemos este ano… 

Bruno (30m04s) – Nós só o conhecemos este ano...  

E – Ah, está bem! Está bem! 

Bruno (30m06s) – Não, mas ele conhece porque… muitos projectos… 
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Bernardino (30m08s) – Ele sabe de toda a gente o que é que fez exactamente num 

teste… 

E – O que é que está a fazer… 

Bruna (30m11s) – Isso ele decora, sabe exactamente o que é que fez, o que é que não 

fez. 

E – Também achei isso quando assisti às aulas, assisti só a duas aulas, mas… 

Bruna (30m16s) – Eu acho que o professor também consegue manter-nos 

acordados... Tem outra maneira de expor a aula, claro! 

E – São bem diferentes! 

Bruna (30m13s) – Mas acho que também nos mantém acordados.  

E – O Bruno queria dizer alguma coisa? 

Bruno (30m23s) – E o facto de fazermos muitos exercícios não é tão teórico… 

Bruna (30m30s) – É bastante movimentada a aula. Nunca estamos parados, não 

podemos estar parados.  

Bernardino (30m35s) – É a minha aula preferida.  

E – Ai é? 

Bruna (30m37) – Como estamos sempre a trabalhar não há modo de adormecermos, 

nós não podemos, não pode acontecer isso.  

Bruno (30m47s) – Não sei porquê, a nível de trabalhos de casa, no ano passado, 

tínhamos sempre muitos trabalhos de Matemática, tínhamos sempre imensos 

exercícios de trabalho de casa, mas apesar de no ano passado termos 20 este ano 

já temos 40 para fim-de-semana.  

E – 20, 40 trabalhos? 
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Bruno (31m00s) – Exactamente, nós estamos habituados e este ano sinto mais, não 

sei se é o ano terminal e necessitar de nota, mas este ano sinto mais vontade de 

fazer estes exercícios. Não sei se é pela matéria, mas… 

E – Ok! 

Bruno (30m58s) – O último esforço… 

E – Ok! E o contrário? Quer dizer, coisas que existam, que vocês sintam que há nas 

outras disciplinas e que achassem que deveria, que a professora de Português 

deveria copiar, entre aspas.  

Bernardino (31m29s) – É difícil, a professora já… assim os campos todos. De forma 

tudo. (risos) 

Bruna (31m33s) – É verdade, é verdade! Isso é uma das coisas que também é um dos 

aspectos positivos na aula de Português é que temos conhecimento, temos 

oportunidade de falar de tudo ciência, história... temos uma abordagem geral a 

tudo.  

Bruno (31m47s) – A parte histórica… 

Bruna (31m49s) – Não é, não é uma professora que sabe só de uma coisa, sabe de 

muita coisa.  

E – Hum, hum! 

Bernardino (31m57s) – Mais ou menos. No campo da História comete alguns erros, 

principalmente na última aula. São erros pontuais… 

Bruno (31m52s) – É versátil, é versátil.  

Bernardino (31m54s) – Mas sabe muita coisa, é verdade! 

E – Ok! Posso avançar noutra pergunta? Em relação àquilo que vos faz andar aqui na 

escola, gostava de saber qual é a coisa para vocês mais importante. Andam aqui 

porquê? Bernardino? 
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Bernardino (32m32s) – Primeiro que tudo entrei para cá com 5 anos e, como é 

normal, há aquela questão de já estar habituado a isto e acho que… houve uma 

fase em que eu podia ter saído na passagem para o 9.º ano, mas acho que os 

amigos e a proximidade da minha casa com o colégio foram decisivos para cá 

ficar. Foi um dos aspectos mais importantes. As aulas neste caso não… Sei que 

aqui eu tenho melhores resultados a nível de trabalho, pode não ser a nível de 

notas mas sinto que evoluo mais, que cresço como pessoa a todos os níveis e 

evoluo, acho que aqui é positivo. Mas os amigos e a proximidade com a casa 

foram o principal factor.  

E – Vou só fazer uma rectificação: eu não estava… para além da questão de ser esta 

escola, eu estava a referir-me à escola, porque vocês já estão fora da 

escolaridade obrigatória, não é? portanto, poderiam não estar cá. Estão cá 

porque são obrigados, porque acham… 

Bernardino (33m27s) – Pelo mundo do trabalho. Acho que… 

Bárbara (33m28s) – E porque queremos ir para a faculdade, eu acho… 

E – Sim, Bárbara! 

Bárbara (33m30s) – É isso, temos objectivos. Queremos ir para a faculdade e temos 

que andar na escola, não é? Temos que crescer, temos que aprender e… temos 

que andar aqui!  

E – Ok! E… Bruna? 

Bruna (33m45s) – Eu acho que todo temos, quem se manteve cá são pessoas que têm 

expectativas elevadas para o futuro e que pretendem, portanto, tirar um curso 

superior, talvez um mestrado, há pessoas que pensam em fazer cursos lá fora no 

estrangeiro e, portanto, são tudo expectativas muito elevadas para o futuro e que 

nos fazem manter-nos e esforçar-nos na escola para podermos atingir esses 

objectivos. E, falando agora em termos pessoais, foi isso que me manteve neste 

colégio, principalmente, porque eu no 9.º ano pensei seriamente em sair de cá e 

não o fiz e na altura achava que devia ter feito, mas hoje pensando melhor, acho 

que realmente fiz bem em cá ficar, não só pelos amigos, não só pelos 
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professores, pelo ensino e pelas oportunidades que me deram. Porque hoje já 

consigo reconhecer melhor essa oportunidade porque acho que aqui tem-se um 

melhor ensino.  

E – A Bruna quer ir para a universidade? 

Bruna (34m49s) – Sim, sim.  

E – Para onde, já sabe? 

Bruna (33m54s) – Para a faculdade de farmácia, sim! 

E – Então, significa que anda na escola porque é um passo necessário para chegar à 

universidade? 

Bruna (34m04s) – É um passo necessário e acho que é mais do que isso, é uma 

preparação, não é? Nós aqui criamos as bases para a faculdade; se nós não 

tivermos este começo chegamos lá e sentimo-nos desamparados, não é? Eu acho 

que... eu espero que o que eu ando a aprender aqui me sirva para alguma coisa 

no futuro.  

E – Bruno? 

Bruno (35m24s) – E também ambientarmo-nos com o tipo de… o movimento entre o 

básico e secundário há um movimento, uma velocidade de trabalho que aumenta 

e na faculdade vai ser muito maior e nós temos que ter… E também fiquei cá 

durante estes três anos... por acaso nunca pus a hipótese de sair, talvez tenha 

posto, sim, mas também não foi nada em concreto, porque sobretudo a nível de 

secundário, e também do básico, além de os professores... além de serem 

professor nós encontramos um amigo por trás. Isso apoia-nos, e muito, por 

exemplo, nós agora nas respostas para entrar na faculdade sinto muito apoio 

para o caso de não entrar, tenho alguém que me apoie, alguém para me orientar 

e isso é muito importante! 
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E – Quando vocês estão, este ano concretamente, quando estão a pensar, acordam de 

manhã e pensam “Tenho que ir para a escola!”, fazem… “Baaah! Tenho que ir 

para a escola…” ou “Tenho que ir para a escola. Boa!”. (risos) 

Bárbara (36m39s) – Depende dos dias. Depende dos dias, das disciplinas... Mas no 

geral… até porque nós todos, a turma, acho que no geral dá-se bem. Nós 

gostamos de cá estar.  

E – Portanto, é mais para estar com os amigos, Bárbara? 

Bárbara (36m48s) – Não… mas também... também temos um objectivo e andamos 

cá para aprender, mas acho que no geral as coisas funcionam bem e damo-nos 

bem.  

E – E o que é que a preocupa mais? É aprender, crescer ou é ter que fazer o exame no 

final? 

Bárbara (37m08s) – O que é que perguntou? 

E – Pressuponho que não costuma faltar às aulas… 

Bárbara (37m13s) – Não… 

E – E não falta porque os pais não deixam que falte ou porque gosta e vem para as 

aulas ou porque acha que tem que aprender ou porque acha que tem um exame 

no final e por isso… 

Bárbara (37m26s) – Tenho que aprender e tenho que ter as bases para fazer o exame, 

para atingir os meus objectivos. Sim, mas também não é só isso, eu também 

gosto de andar cá, não é uma seca vir às aulas… 

E – Bianca? 

Bianca (37m40s) – É assim, eu… eu moro um bocado longe, eu não moro aqui em 

Lisboa, moro nos arredores. Levanto-me bastante cedo, portanto, digamos que a 

minha rotina passa por levantar cedinho mesmo e depois já chegar um 

bocadinho tarde a casa, portanto, isso de qualquer forma também me cansa um 
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bocado. Mas eu vejo o secundário como uma fase necessária, digamos. Eu acho 

que se eu acabasse o 9.º ano e fosse directa para a universidade eu acho que não, 

não tinha preparação, acho que se passasse a universidade… se abolisse assim o 

ensino secundário, eu não… não sei… acho que não, não ficava mesmo nada 

bem. Porque termos que decidir tão rapidamente, logo, para o que é que nós, o 

que é que nós queremos, decidir logo o nosso futuro, eu acho que o secundário 

prepara-nos para isso, prepara-nos para essa decisão. Se bem que eu acho que 

aqui essas decisões são cada vez mais cedo tomadas. O que a mim me assusta 

um bocado, visto que, por vezes, a pessoa não se sente com maturidade 

suficiente para decidir o que é que será o seu futuro. Eu acho que é isso que, de 

certa forma, afecta um bocadinho a minha visão sobre o secundário, por causa 

da escola… 

E – Hum, hum! O Bruno queria dizer alguma coisa? 

Bruno (39m15s) – Sim! Continuando na ideia das bases, eu acho que venho para a 

escola porque quero aprender, quero saber as coisas enquanto base e porque se 

foram as disciplinas por que optei é porque gosto. Há uma matéria de que não 

gosto tanto, mas no geral eu gosto das coisas. Gosto de aprender. E eu entendo o 

exame, também me assusta um bocado, mas é um ponto necessário para um 

bem superior, é uma coisa isolada, não é a coisa mais importante. Eu não estou 

a estudar para o exame, eu estou a estudar para uma coisa, para o meu futuro. Se 

eu não souber isto, na minha licenciatura não vou saber outras coisas. Claro que 

a minha vida vai estar sempre… os exames ao ser os momentos de avaliação e é 

a partir daí que as pessoas vão avaliar as pessoas, não concordo muito, mas… o 

exame para mim não transmite o que a pessoa sabe. O que é, a meu ver, 

comparado com três anos… resumir três anos em 90 minutos, eu sei que isso 

tem o peso que tem, mas também podia-se encontrar uma estratégia, um critério 

para… 

E – Nivelar.  

Bruno (40m20s) – Exactamente, para entrar na universidade.  
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E – Ok! Mas nós já voltamos à questão dos exames… Queriam dizer alguma coisa 

mais? 

Bernardino (40m27s) – Não… Só acerca dos exames, mas deixamos para depois.  

E – Está bem! Eu queria, eu reparei, por exemplo, que nas aulas de Português a 

professora poucas vezes pede para vocês lerem em voz alta, por exemplo, 

assistimos a leituras boas. Quer dizer, assisti, eu. A professora nunca diz para 

vocês tirarem notas, no entanto, eu vejo-vos a tirar notas, quando estão a falar, 

quando ela está a conversar convosco ou a interpretar poemas, etc. Vocês 

conseguem identificar um momento em que aprenderam estas coisas ou a fazer 

esquemas, por exemplo, esquemas de textos?  

Bruna (41m14s) – No secundário… 

E – Bruna! 

Bruna (41m16s) – Eu habituei-me desde cedo. Para já, é uma questão de educação 

em casa, a mim ensinaram-me… eu tive acompanhamento no início quando 

comecei, no 5.º ano, claro e ajudavam-me e diziam-me “Deves fazer assim!”, 

isso depois é uma questão de o aluno aceitar ou não.  

E – Quando diz acompanhamento refere-se a explicador é? 

Bruna (41m41s) – Não, não. Os meus pais. Mas eu acho que isso é uma questão de 

sobrevivência do aluno mesmo, porque se nós não tirarmos apontamentos, se 

não fizermos o mínimo esforço na aula, não conseguimos fazer nada, pronto! Eu 

acho que isso... tem é o seguinte, tem a ver com… a partir do momento em que 

a pessoa acha que deve começar a fazer esse esforço. Há pessoas que só 

começam a fazer no secundário… Eu comecei fazê-lo mais cedo, pronto, eu já 

estava habituada a tirar apontamentos e a tirar notas sem que o professor tivesse 

de dizer “Agora, isto é para passar!” 

E – Pois! 



Alunos B Entrevista 14 de Fevereiro de 2007 

 24 

Bruna (42m19s) – Isto é importante. Eu acho que isso é uma coisa que vai da própria 

pessoa, o aluno é que tem que ver se deve, se quer ou não passar, porque é uma 

escolha dele. Arranja-se com o material que tiver… 

E – Bernardino? 

Bernardino (42m36s) – Eu considero-me um aluno preguiçoso e nunca tive 

acompanhamento… Não, é verdade, eu próprio só não escrevo sumários, para 

mim é inútil, não escrevo sumários desde… nunca escrevi. Praticamente... só no 

5.º e 6.º ano porque me obrigavam, porque depois iam ver o caderno e davam-

me negativa no caderno, também… Eu lembro-me de que uma das primeiras 

perguntas que fiz no 10.º ano foi se continuavam a ver cadernos, já não era 

obrigatório o ensino. Como disseram que não, deixei definitivamente de 

escrever sumários, não valia a pena. Também... Sempre… não me considero um 

mau aluno, pelo contrário, e também nunca tive o apoio… não gosto... não 

gosto de escrever muito nas aulas, gosto de estar mais concentrado. Trabalho 

em casa mais nas vésperas. É assim o meu método de trabalho e tem funcionado 

até agora. É verdade que no secundário tive que começar a estudar muito mais, 

principalmente Matemática, tive uma quebra acentuada, desci de um 5 para um 

8, numa escala de 1 a 5 para uma de 0 a 20… e pronto, isso fez-me trabalhar, 

mas em relação ao método de trabalho, tirar notas e… agora é instintivo, porque 

eu sei que depois vou ter que estudar e tenho que ter lá umas notinhas, mas… 

E – Para poder estudar na véspera do teste… 

Bernardino (43m57s) – Sim, mas foi espontâneo, cresceu… comigo! 

E – Sim, Bárbara! 

Bárbara (44m04s) – Eu comecei a tirar mais apontamentos no secundário, porque 

antes os professores diziam “Ah, não passem isto, está no livro” e davam fichas. 

Agora, também apesar de darem fichas, a professora não dá apontamentos 

daquilo que diz, nós tivemos que passar e quando nós tivemos Filosofia, 

também tivemos que escrever, não havia outra maneira, a professora falava e 
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nós tínhamos que escrever, era mesmo indispensável. E então fomo-nos 

adaptando também às outras disciplinas.  

E – Bianca? 

Bianca (44m32s) – Eu tenho exactamente a mesmo opinião que a Bárbara. Eu 

também foi só desde o 10.º ano, eu até ao 9.º ano era uma aluna parecidíssima 

como o Bernardino, também só estudava nas vésperas, tirava apontamentos 

quando me dava, quando me apetecia e se é que me apetecesse e a maioria era 

tudo pelos livros porque, praticamente, os professores liam os livros... Não, não 

davam matéria, liam os livros. E, portanto, a matéria era a dos livros e eu só 

precisava de estudar a partir dos livros. Não havia mais nada para além dos 

livros e quando eu cheguei cá eram os professores a falarem e a gesticularem e 

eu apercebi-me “Calma, é melhor tirar apontamento porque senão eu não vou 

lá” e os professores não liam os livros. Os professores davam a matéria, traziam 

a matéria totalmente preparada e… foi algo que também me surpreendeu e 

portanto acho que foi… é instintivo, como ele disse. Começam-se mesmo a tirar 

bons apontamentos.  

E – Bianca, quando fala em livros quer dizer manuais? 

Bianca (45m36s) – Sim, exactamente.  

E – Ok! Sim, Bruno. 

Bruno (45m39s) – Eu, por acaso, desde sempre tive autonomia, nunca tive 

acompanhamento, quer dizer, acompanhamento não a nível de explicadores e o 

primeiro método que eu utilizava era o da repetição até decorar e tinha 

funcionado sempre, tinha corrido sempre muito bem. No início do 7.º ano, com 

a introdução de história universal a sério, eu não fazia apontamentos, ouvia e via 

os esquemas que a professora fazia e aquilo no primeiro teste não me resultou 

muito bem. Para o segundo eu por acaso pedi a uma colega os apontamentos 

dela, que eram imensos, e eu li aquilo tudo e o teste até correu muito bem. A 

partir daí comecei a tirar apontamentos nas aulas e foi a partir do 7.º ano, de 

História, que as coisas começaram… depois tentei aplicar às outras disciplinas e 
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depois os apontamentos tentava organizá-los e partir para esquemas, resumos e 

a partir do 7.º, 8.º ano comecei a utilizar para praticamente todas as disciplinas, 

à excepção das áreas das Ciências, que é, tirando uma coisa ou outra não se 

justifica porque aquilo está… é esquematizado, não há que complicar.  

E – A sua intervenção foi óptima! Por um lado, porque me está a dizer que aprendeu 

com uma colega, não foi um professor que lhe ensinou… 

Bruno (46m47s) – Não, não. 

E – E, por outro lado… 

Bruno (46m50s) – Por exemplo aí a autonomia foi… Deixar aplicar e depois ver o 

resultado. É por… uma pessoa por experiência própria, uma pessoa vê, se 

resultou, então vamos tentar desenvolver este caminho, se não há vários e o 

serviço de psicologia também… No colégio há actividades anuais, o serviço de 

psicologia ajudava-nos com as temáticas anuais, métodos de estudo… ensinou-

nos o resumo, a síntese.  

E – E por outro lado, eu queria também passar… Eu já dou a palavra à Bruna. Queria 

também passar para outra parte que era também saber como é que vocês 

aprendem. Diga, Bruna! Ainda relacionado com a primeira questão… 

Bruna (47m33s) – Era só referir que também é uma questão de método de estudo, 

não é, há pessoas que, por exemplo, o Bernardino não precisa de passar 

sumários porque tem outro tipo… ele disse mesmo, basta manter-se 

concentrado. É a maneira que ele tem para aprender. Portanto, no meu caso, por 

exemplo, eu preciso de ter o sumário para me organizar para ver que matéria 

está, que trabalhei ou que é que fiz em determinada aula, para recordar também 

o que foi mais ou menos dito, para relacionar também com o livro, com o 

manual, com os apontamentos. Isso depende muito da pessoa e acho que... 

Agora passando à parte do aprender, acho que é assim que a pessoa consegue 

desenvolver o conhecimento e assimilar tudo o que aprendeu, não é? Depende 

muito, eu acho que depende do método e é uma coisa que se aprende testando, 

não é? Eu vou ver se funciona assim, se não funcionar tenho que tentar de outra 
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maneira, senão experimento com esquemas, com resumos. Qualquer coisa, 

tenho que ir testando. 

E – E a Bruna sente que fez isso mais no 3.º ciclo do que no secundário? 

Bruna (48m41s) – Sim! 

E – O Bruno queria dizer alguma coisa. 

Bruno (48m45s) – Na área da aprendizagem, para fazer a ponte.  Aaa... 

E – Foi uma branca?... 

Bruno (48m53s) – Não… foi! Ah, eu acho que sobretudo é importante para a 

autonomia própria, diversificar estratégias dentro da aula. Se uma pessoa vê que 

o professor… consoante o tipo de aula, se é uma aula de muita matéria, por 

exemplo, em vez de muita concentração, tirar os apontamentos e depois tentar 

perceber em casa, porque se é muita matéria a pessoa não consegue perceber. 

Às vezes eu, por exemplo, opto pela concentração, em aulas mais de 

Matemática tento estar mais concentrado, passar as coisas mas tentar perceber a 

linha de raciocínio, enquanto que, por exemplo, Filosofia ia tentando perceber, 

mas às vezes era algo mais automático de dactilografia, quase… depois em casa 

tentava… aaa... 

E – Organizar… 

Bruno (49m39s) – ...o meu raciocínio.  

E – Mas está a dizer-me que tirar notas é incompatível com a concentração? 

Bruno (49m45s) – Não, eu acho é que fazer 100% uma coisa e a outra às vezes é 

muito… às vezes é difícil conciliar, depende do tipo de aula. Agora, uma pessoa 

que está concentrada, estar concentrada para estar a escrever tem que estar a 

ouvir e a escrever ao mesmo tempo. Isso desenvolve-se! Hoje em dia, por 

exemplo, eu consigo estar concentrado e estar a escrever ao mesmo tempo, estar 

a escrever…  
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E – Tirar notas não tem que ser transcrever o discurso… Não é? 

Bruno (50m10s) – Não tem que ser transcrever, pode-se organizar com as nossas 

palavras e relacionar com os apontamentos anteriores para não ser ipsis verbis o 

que a professora disse.  

E – Claro! A Bianca queria dizer alguma coisa? Não! 

Bianca (50m23s) – Não! 

E – Ok! Mas então e… eu não sei como é que o Bernardino aprende?! Como é que 

aprendeu a fazer análises de textos? Ou a fazer resumos? Lembra-se? 

Bernardino (50m39s) – Eu não sei bem... lá em minha casa costumam dizer que eu 

tenho boa cabeça e não sei… entra-me uma vez, entra a segunda e à terceira já 

consigo… já não sai, é espontâneo.  

E – Está bem! Ok!  

Bruno (51m03s) – Se me perguntar… Acho que a leitura também é muito 

importante, porque não só nos apontamentos, que às vezes falta-nos uma 

palavra, ou para não perdermos tempo, com uma expressão, resumindo uma 

expressão, fazendo perífrases dos apontamentos, ajuda-nos muito. E o 

Português influencia-nos muito nas ciências numa resposta, quer queiramos 

quer não… 

E – O Português influencia muito em que aspecto? 

Bruno (51m26s) – Na resposta, por exemplo, primeiro entender a pergunta, entender 

a pergunta e depois a forma como nós respondemos se, por exemplo, se estiver 

escrito de forma clara em Português podemos expor o nosso raciocínio de forma 

melhor e o professor percebe melhor.  

E – Claro! 
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Bruno (51m40s) – Se escrever um texto sem vírgulas e puser uma palavra aqui, outra 

ali ninguém percebe e passa o texto. Às vezes, em ciências é preciso 

desenvolver mais, até pelos relatórios, de Química, por exemplo.  

E – Significa que a disciplina de Português é importante mesmo para alunos de 

Ciências? 

Bruno (51m55s) – Mesmo para alunos de Ciências.  

Bruna (51m56s) – Até para organizar o raciocínio, eu acho, não é? Na disposição de 

resposta e mesmo no estudo, no trabalho, acho que é importante.  

E – É um bom contributo da disciplina de Português? 

Bruna (52m10s) – Sim, sim! 

Bruno (52m12s) – Para tudo! 

E – Para todas? 

Bruna (52m13s) – Influencia tudo, não é? 

E – Claro! 

Bernardino (52m19s) – Mas, para mim, o que é mais importante, sobretudo, em 

Português é aprender a falar, porque eu às vezes… 

Bruna (52m26s) – Sim, é verdade! A expressividade a expor… 

Bernardino (52m29s) – As pessoas… não sei, mas faz-me confusão como é que se 

diz certas coisas. 

E – Oh, Bernardino então isso significa que acha que as aulas de Português deviam 

ter momentos de exposição oral para os alunos? 

Bernardino (52m43s) – Sim! Acho que sim! 

Bruno (52m45s) – As nossas têm participações… se nós sabemos articular… 
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E – Sim! Mas uma coisa é interagir, não é? responder a perguntas, às vezes, o 

discurso não é tão organizado não é? Outra coisa é a pessoa estar 5 minutos a 

falar, não é? Ter um discurso...  

Bruna (53m01m) – Numa palestra, por exemplo... 

E – Sim, mesmo por curta que seja, não é? 

Bruno (53m08s) – Não sei se isso está mais integrado nas apresentações dos nossos 

trabalhos, powerpoint… 

E – Sim, e aí assim tem que ser de forma mais organizada.  

Bárbara (53m16s) – (…) oral e estamos a ser avaliados nesse momento, portanto, 

temos de apresentar um discurso… relativamente coerente e coeso. 

E – Claro! 

Bruno (53m25s) – Eu acho que percebi mais ou menos o que é que o Bernardino 

queria dizer e acho que é uma coisa com que eu às vezes também concordo. 

Acho que os professores são exemplo para os alunos. E não estou a falar da 

nossa professora de Português… acho que os nossos professores das outras 

disciplinas também têm de ter cuidado com o Português, [risos gerais] para não 

dizerem “Vocês hadem!”… Pronto e erros ortográficos não há tanto porque não 

há tanta escrita.  

Bernardino (53m57s) – O “a” com acento!  

Bruno (53m58s) – O “hadem” é o mais comum… 

E – É o mais comum por outro lado… Olhem, e vocês alguma vez corrigiram um 

professor? 

[Falam todos, não consegue distinguir-se o que dizem] 

Bruno (54m08s) – Sobretudo, por exemplo, no nosso caso a professora era também 

professora de Português. Também dava, portanto, tínhamos que estar calados… 
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Bianca (54m16s) – Isso é muito complicado, não é, ser o aluno… Uma coisa de um 

erro no quadro, que falta uma palavra ou qualquer coisa… 

Bruno (54m24s) – E depois é sempre aquela desculpa “Era para ver se vocês estavam 

com atenção!”. Nós nunca sabemos a reacção, podem… “Olha, a tentar saber 

mais do que eu!”. Mais vale estar calado… Nós percebemos a ideia… 

E – Já me aconteceu estar na sala de professores e uma colega vir ter comigo e disse 

“Olha lá porque é que… (já não sei qual era a palavra) a palavra tal escreve-se 

deste modo”, e eu disse “Não, aplicas a regra!...”, tinha a ver com acentuação. 

“Mas porque é que dizes isso?”, “Ah porque os alunos da turma x vieram-me 

dizer que a professora de Português ensinou as regras de acentuação e, portanto, 

que aquela palavra tinha que…”. 

Bruno (54m57s) – Às vezes, também, depois perguntamos… uma coisa qualquer e 

depois perguntamos à professora de Português. Nós tínhamos uma pergunta de 

Moral uma vez e nós achávamos que aquilo era uma afirmação e depois é que se 

tinha que justificar. Fomos perguntar à professora e era como nós dizíamos 

mas… discutimos lá com a professora de Moral, mas ela... não correu muito 

bem! 

E – Ok! Uma outra pergunta… Ah, esqueci-me de… ainda nesta pergunta, nesta 

mesma pergunta, como é que vocês aprendem, esqueci-me de falar de uma 

coisa... aliás, vocês não falaram e eu também não referi, que é o seguinte: os 

comentários, se calhar aqueles de que há pouco o Bernardino estava a falar no 

início, os comentários que a professora, concretamente a de Português ou 

outros, escrevem para vocês tem algum interesse ou não tem interesse nenhum? 

Bernardino (55m58s) – Eles não escrevem comentários… 

Bárbara, Bruna (55m59s) – Nos testes ou nos trabalhos? 

E – Nos testes ou nos trabalhos… onde que seja… ou mesmo oralmente, podem dar 

um feedback oral. Bernardino, ia dizer alguma coisa? 
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Bernardino (56m10s) – Sim, acho que em termos de comentários… Eu aprecio 

bastante quando comentam o que eu faço, e principalmente nas notas, nos 

papéis que entregram as notas, acho que cada professor, por muito pouco que 

tivesse devia acrescentar uma frase de cada disciplina numa parte em que é as 

observações do aluno acho que devia estar lá presente os comentários para saber 

o que é que… Às vezes também é preciso ter um feedback do que é que 

andamos a fazer por parte dos professores. É que só assim é que podemos 

melhorar. Acho que é um aspecto a ter em consideração para melhorar. 

E – Portanto, para além da nota ter as duas coisas, é? A nota e um comentário? 

Bernardino (56m46s) – Um comentariozinho; era agradável! 

E – Sim, Bruna! 

Bruna (56m52s) – Eu falo mais na disciplina de Português porque acho que é aquela 

em que eu recebo mais comentários eee... avaliação. E falando na minha 

situação particular eu, por exemplo, quando escrevia nos testes tinha a mania de 

riscar muito as frases e a professora, houve uma vez em que o teste realmente 

estava muito muito riscado, e a professora disse-me, “Vê lá, porque isto num 

exame pode ser perigoso, podem não gostar, não está bonito, está com má 

apresentação” e isso fez com que no outro teste eu não riscasse nem uma 

palavra. Nos outros riscava, riscava, neste estava com muito cuidado a escrever 

e ela depois elogiou-me e disse que que viu um resultado, e eu acho que isso é 

importante. Acho que isso é importante porque ajuda o aluno a melhorar, não é, 

a tentar perceber onde é que está o erro e de que modo é que pode... melhorar e 

solucionar esse problema. E até em termos… nos trabalhos mesmo específicos, 

num texto, qualquer coisa do dia-a-dia para a pessoa ver ao pormenor e saber 

realmente o que é que pode realmente alterar.  

E – Hum, hum. Ok! Bianca? 

Bianca (58m11s) – Eu acho que os professores deveriam mesmo fazer esses 

comentários porque… é assim... Há professores que não faziam nenhum 

comentário, nós desenvolvemos uma certa estratégia tanto de assimilação da 
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matéria e mesmo a forma como por vezes nós a expomos nos testes, que nem 

sempre é a mais correcta, e nós por vezes não temos o feedbck daquilo e não 

temos sugestões de como poderíamos mudar a forma como nós fazemos os 

testes, a forma como nós os apresentamos, até a forma como desenvolvemos 

alguns trabalhos em aula, certos exercícios, formas de resposta. E nós às vezes 

não temos esses comentários e, de certa forma, nós não podemos mudar e então 

continuamos sempre a fazer os mesmos erros e isso também pode cansar um 

pouco o professor mas, mesmo assim, não havendo esses comentários acho que 

nós não podemos fazer nada, portanto… Eu acho que os comentários deviam ser 

mesmo quase obrigatórios.  

E – E acha que são mais importantes os comentários ou as notas? Ou as duas coisas? 

Bernardino (59m24s) – As duas coisas são essenciais! 

Bianca (59m26s) – Eu acho que as duas coisas são essenciais, mas acho que para 

mim teria mais peso um comentário. Para mim teria muito mais peso um 

comentário do que propriamente uma nota, porque uma nota é quantitativa e o 

comentário é qualitativo e eu acho que um comentário qualitativo para mim 

teria muito mais peso porque reflecte, realmente, aquilo que foi o meu trabalho. 

Agora um comentário que me diga apenas “Tiveste um 17 ou um 18”… 

E – Não diz muito! 

Bianca (59m57s) – Exactamente! 

E – Bruno? 

Bruno (59m58s) – Eu acho que mesmo fora das aulas de Português, nas nossas aulas 

de ciências, o que nós temos é à base do quando o teste está muito bom 

“Parabéns!” ou quando está muito mal “Erro muito grave. Erro grave! Porque é 

que fez assim? Como? Como é que chegou aqui? Como é possível?”… 

Bernardino (1h00m15s) – “Erro muito, muito grave!” 
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Bruno (1h00m17s) – No Português nós quando às vezes fazemos actividades de 

escrita, como presenciou, a professora faz sempre um comentário mais ou 

menos extenso “Está bom, a estrutura está boa!”, mas os vários aspectos. A 

estrutura, o vocabulário, a pontuação ou, por exemplo, “Não correu muito bem! 

Esta ideia não cabe muito bem aqui, vá por ali antes!”. E outra… a história da 

página da Internet da professora, a professora disponibiliza os textos com mais 

actividades de escrita e dispôs-se a que nós fizéssemos primeiro um plano, pode 

ser uma coisa que pode sair em exame. Primeiro para nós vermos quais são as 

temáticas que queremos abordar, como é que nos vamos organizar, e eu acho 

que isso é importante. A professora está lá para fazer o primeiro comentário. A 

primeira forma, quando fizermos o exame, se calhar como antes fizemos o 

plano, se calhar lembramo-nos “A professora disse-nos uma vez com um plano, 

de que forma é que isso se pode adequar a este plano?” e pensar “Esta ideia não 

está tanto…”, tentar ter aquele primeiro momento da própria avaliação antes de 

começar a escrever um texto. Vale muito a nível de cotação, e acho que o texto 

final, o próprio corrector deve olhar primeiro, vê o texto, e a forma como ele 

escreve num texto articulado grande, entre aspas, condiciona a correcção do 

resto das perguntas de interpretação.  

E – E o Bruno acha que, por exemplo, a construção de um esquema antes da escrita 

do texto, ajuda a escrever o texto ou não? 

Bruno (1h01m44s) – Eu, sinceramente, eu faço um esquema mental, quando me 

pedem para fazer um plano… eu faço um esquema mental, começo a fazer o 

texto, às vezes sai muito bom, outras vezes tenho que fazer umas pequenas 

correcções e só depois é que faço o plano. (risos) Por isso é que o plano bate 

sempre certo com... com... com o texto porque acho que… 

E – Mas tem-no na cabeça? 

Bruno (1h02m05s) – Tenho na cabeça… 

Bernardino (1h02m06s) – Como é que se avalia um plano?… 
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Bruno (1h02m08s) – Mas sou capaz de fazer aquela ginástica, quer dizer, muda aqui, 

põe ali e acho que, se a escrita é liberdade, porquê estar condicionado de início a 

um plano? Sei que o plano é feito por nós mas está condicionado, a partir daí 

aquilo é transpor as ideias e acho que isso já não é escrever… É partir de um… 

É partir de um... É pegar nas ideias e pôr em vírgulas e em parágrafos e isso é 

preencher espaços e eu acho que a escrita é muito mais espontânea e livre.  

E – A Bárbara queria dizer alguma coisa… 

Bárbara (1h02m38s) – Quando eu vou começar a fazer um teste eu não faço um 

plano mas aponto sobre o tema, assim uma ideia a desenvolver e escrevo três 

palavras, não faço um plano intensivo, é só para não me esquecer do que é que 

vou dizer. É isso.  

Bernardino (1h02m56s) – Eu vou escrevendo ao sabor do vento, o que vem, vem… 

E – De forma livre… E o esquema vem depois. Quando é obrigatório. 

Bárbara (1h03m03s) – Se tiver que vir… 

E – E quando é obrigatório? 

Bernardino (1h03m06s) – É isso! 

E – Ok! Vocês empenham-se mais quando um trabalho é para nota do que quando um 

trabalho não é para nota?  (risos) 

Bernardino (1h03m18s) – É que tudo conta para nota, nem que seja na participação, 

no empenho, nisso… 

E – Sinceramente… 

Bernardino (1h02m59s) – A Moral não se faz nada. Eu, pelo menos falo por mim.  

E – Bernardino, se a professora de Português disser “Este texto vai ter uma nota no 

final” ou se não disser isso, é indiferente? 
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Bernardino (1h03m42s) – Para mim é indiferente, porque eu quando faço alguma 

coisa tento sempre fazer o meu melhor, pronto, em disciplinas que contam para 

nota, mais vale pôr nesta posição. Quando faço, faço sempre o meu melhor, 

quando faço um texto. Claro, há aquele tempo… se calhar se for para nota faço 

dois dias antes e se não for para nota faço naquela hora e meiazinha de manhã 

que temos livre antes de Português. Depende. 

E – Ok! A Bruna ia dizer alguma coisa… 

Bruna (1h04m11s) – Aaaaaa…. 

E – Sobre o empenhamento… 

Bruna (1h04m12s) – Sim… 

E – Pareceu-me que estava a discordar do Bernardino. 

Bruna (1h04m16s) – Não, ia referir que quando há nota e em certezas disciplinas, 

pronto, estávamos aqui a falar de Moral, quando conta para nota talvez nós nos 

empenhemos um bocadinho mais, não é, porque sabemos que aquilo vai 

representar parte da nossa avaliação. Mas eu continuo, mesmo assim, com 

Português, continuo a dar textos à professora para a professora ver, se ela 

quiser… 

E – E porque é que, porque é que faz isso? 

Bruna (1h04m42s) – Então, faço isso... para já, para saber em que nível é que estou, 

se estou a melhorar, se posso... às vezes tenho certas dúvidas, invento uma nova 

maneira de expor as minhas ideias e quero ver se aquilo pode ser... pode ser 

aceite, se está correcto ou não e então, por isso, mostro e digo “Veja, professora, 

se pode ser assim, se posso dizer isto ou não”, para saber até que ponto posso 

abrir o meu leque de opções, para poder escrever.  

E – Bianca? 
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Bianca (1h05m13s) – É assim, eu agora não não não me recordo de nenhum trabalho 

que não tenha sido, que não entre para nenhum parâmetro de avaliação, que seja 

meramente formativo, não me lembro mesmo de nenhum, portanto, acho que… 

Bernardino (1h05m30s) – Desde o início do 10.º ano? 

Bianca (1h05m31s) – Não me lembro, mesmo! 

Bernardino (1h05m33s) – ...o que eram só para apresentação… aquele texto em que 

tiveste que transcrever palavras, lias um texto até à linha trinta e oito mais ou 

menos e tinhas que transpor as ideias todas...  

Bianca (1h05m43s) – Não me lembro de nada disso… 

Bernardino (1h05m45s) – Era um texto de memória, em quantas palavras… 

Bianca (1h05m48s) – Mas acho que... nós estamos tão habituados logo desde início a 

que, praticamente, tudo conta para nota que acho que isso motiva-nos cada vez 

mais a empenhar-nos sempre em cada trabalho que nós façamos ou qualquer 

coisa, portanto, de qualquer das maneiras, contar ou não para nota, mesmo que 

não conte há-de entrar em qualquer coisa, portanto… Conta sempre para nota, 

portanto, acho que... acho que o maior empenho a contar para nota, acho que 

aqui é relativo porque tudo entra.  

E – Se não é para nota que transmite os conhecimentos é para a que transmite 

atitudes?… 

Bianca (1h06m18s) – Exactamente. Há-de sempre haver um empenho maior. 

E – Bruno? 

Bruno (1h06m25s) – Por acaso também tento empenhar-me ao máximo nos vários 

trabalhos. Claro que quando é para nota empenho-me, não sei se é mais, eu acho 

que tem a ver um bocadinho com o estado de espírito, de mais preocupação ou 

de menos preocupação, de mais tensão. Normalmente correm bem os dois, mas 

também depende da temática, se é uma coisa que nós estamos obrigados a fazer, 

às vezes há ali muita tensão, muita preocupação e aquilo não corre tão bem e se 
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for um livre de um tema que nós gostamos até pode correr melhor. E em relação 

aos textos, eu também às vezes faço uns textos e dou à professora antes do teste 

para saber em que nível é que eu estou… 

E – Dos textos da página da net, é? 

Bruno (1h07m00s) – Sim, e outras coisas, comentários... às vezes até por autonomia 

decido fazer um texto síntese. Por exemplo, peguei num poema, num excerto de 

um poema de Ricardo Reis e fiz um texto argumentativo, expositivo-

argumentativo sobre o epicurismo e o estoicismo e acho que isso, por um lado, 

também serve um bocadinho… às vezes não é com intenção, acho que é 

mentalmente, um bocadinho de segurança, não colocar toda a pressão, nós já 

mostrámos alguma coisa boa à professora, portanto... não que isso vá mexer na 

nota do teste mas, quer dizer, não é… Pode ter um teste de 14 e ter um texto ali 

muito bom, mas, quer dizer, já houve um empenho demonstrado e eu sinto-me 

mais seguro, às vezes, por ter feito esses textos porque... Por um lado já fui 

ligeiramente... já fui avaliado pela professora na mesma coisa e tinha corrido 

bem, portanto, quando vou para o teste não é muito difícil fazer mais ou menos 

a mesma coisa. Sinto-me mais seguro.  

E – Por uma questão de segurança. Vocês concordam com os critérios de avaliação? 

Dizem que 80% da nota de cada período, os critérios que têm para o ensino 

secundário aqui no colégio, 80% da nota advém dos testes e dos conhecimentos, 

20 ou 30 dos quais são do trabalho, por exemplo, trabalho de grupo, depois 20% 

tem a ver com atitudes e comportamentos. Concordam? Bruno… 

Bruno (1h08m35s) – Eu concordo porque... acho que a participação, empenho, 

comportamento e atitudes são factores difíceis de... às vezes de avaliar de forma 

exacta e coerente, por isso, é que existem os parâmetros e não uma nota exacta. 

E acho que dentro dos conteúdos de competências, sobretudo, nas aulas que nós 

temos de Química e de Física (já é dado), dar uma parte para o trabalho 

laboratorial. Isso também tem de ser avaliado os conteúdos e as competências. 

Por exemplo, em Português, acho que se calhar a participação e empenho, sendo 

mesmo difícil, acho que podia ter mais 5 ou 10%. Neste caso, não sei, nas aulas 
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com esta professora, pode haver professores com os quais as aulas se calhar são 

menos interactivas e não se justifica. Acho que os professores deviam ter assim 

uma margem de manobra dentro dos critérios, uma margem, para poderem 

aplicar os seus critérios conforme as suas aulas. Por exemplo, na nossa aula “O 

empenho conta 10%”. Claro que isso influencia muito, depois a professora 

quando vê as notas pode arredondar para cima ou para baixo e ver… Mas acho 

que 10% é um pouco injusto para atitudes e comportamentos, existir 10% 

porque é uma parte que nós fazemos. Mais de 90% das aulas nós estamos é a 

participar nas aulas e o nosso comportamento está a ser avaliado e isso vale só 

20% comparando com 80% que correspondem a esse bloco de 90 minutos e 

mais umas horas de trabalho.  

E – E falou nos parâmetros que estão definidos para as atitudes e comportamentos, 

conhece? Concorda com eles? Assim genericamente falando, claro.  

Bruno (1h10m08s) – Sim, genericamente acho que estão definidos… muito rígido, 

quer dizer, os 20 são “sempre, sempre, sempre”, os professores avaliam aquilo 

depois claro com o “quase sempre”, mas… 

E – Alguma elasticidade… 

Bruno (1h10m22s) – Mas acho bom que haja parâmetros, que não seja… Há ali uns 

intervalos podiam ser mais pequenos, por exemplo, entre o 11 e o 14… podia 

ser o 13. 

E – Sim, está organizado, são 5 nível, se não me engano.  

Bruno (1h10m37s) – São, são5 níveis. Depois mais para cima, entre o 16 e o 20 só 

há três patamares, mas se calhar nessas alturas se calhar justifica-se pôr mesmo 

de 1 em 1.  

Bernardino (1h10m50s) – Isso até te beneficia, Bruno, se pensares bem. Eu, 

Bernardino, pelo menos é a minha opinião.  

Bruno (1h10m55s) – Sim, sim! Pode beneficiar… 
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Bernardino (1h10m57s) – Porque habitualmente os professores sobem nesses 

parâmetros em caso de dúvida. E assim, se sobe nesses parâmetros mais alta é a 

nota.  

E – Sim, é benéfico.  

Bernardino (1h11m09s) – Podes achar injusto… 

E – Bruna? 

Bruna (1h11m10s) – Eu concordo porque temos que ter em conta que nós somos 

avaliados através de testes e fichas, não é, é assim que o professor tem noção se 

sabermos ou... se temos ou não conhecimento e acho que quando o professor 

está em dúvida, como o Bernardino disse, consegue subir os outros parâmetros e 

isso beneficia ou não o aluno.  

Bianca (1h11m35s) – Portanto, acaba por ser justo… 

Bruna (1h11m37s) – Claro que pode haver sempre aquele teste que corre mal por 

uma ou outra razão, as eu acho que isso… pelo menos até hoje tenho tido sorte 

com os professores que tenho tido porque são compreensivos, e se alguma coisa 

corre mal e se expomos o problema e claro que se for um aluno que 

constantemente tem boas notas mas que tem um deslize, facilmente o 

compreende. 

Bruno (1h12m02s) – Não é por a média dar 16,1 que a professora vai dar 24 nos 

parâmetros do comportamento para dar 17. Isso por acaso nós reparamos que 

nesses casos se for preciso, se achar que não foi suficiente a professora sobe.  

E – Há pouco falámos de oralidade. Acham que a oralidade devia ter um peso 

específico que não tem em Português, é revelado através ou dos conhecimentos 

ou da participação. Não forçosamente... 

Bruno (1h12m30s) – Não sei se seria muito justo… 

E – As caras dizem-me que não.  
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Bruno (1h12m33s) – Não sei se seria muito justo para as pessoas mais tímidas 

porque depois não têm tanta vontade, só se forem interrogadas e às vezes estão 

um bocado mais nervosas e aquilo não corre tão bem. Depois ter ali… ainda por 

cima a contar para nota, dobra o nervosismo e… 

E – Bárbara? 

Bárbara (1h12m49s) – Eu acho que a oralidade conta na participação e acho que é… 

E – É suficiente?! 

Bárbara (1h12m55s) – Sim! 

E – Ok! Acham que seria possível, desejável não haver testes?  

Bruna (1h13m08s) – Eu acho que não.  

E – Era impossível?  

Bruno (1h13m12s) – Impossível?... Indesejável?… 

Bruna (1h13m15s) – Claro que nós preferíamos que não houvesse, como é óbvio, 

mas eu acho que também se torna difícil para um professor conseguir avaliar um 

aluno só vendo o que ele faz em aula.  

E – Do ponto de vista da Bruna, quais são as vantagens em fazer teste? Para si. 

Bruna (1h13m31s) – Para mim? Um teste é o meu conhecimento. Pessoalmente, 

acho que… para já, obriga-me a estudar, obriga-me a saber, obriga-me a 

conhecer porque senão não tenho hipóteses… 

E – O Bernardino não estudaria nunca, não é, não teria véspera de testes… 

Bruna (1h13m48s) – Mas se calhar porque ele tem outra maneira de assimilar o 

conhecimento... 

Bernardino (1h13m49s) – Talvez, às vezes... Eu vou-me esforçar... 
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Bruna (1h13m54s) – ...e isso faz com que eu tenha que estudar e, portanto, um teste 

às minhas capacidades, talvez, mesmo para testar… 

E – Portanto, é indispensável? 

Bruna (1h14m13s) – Sim, sim! Acho que sim. 

E – Bernardino? 

Bernardino (1h14m13s) – Eu penso que os testes são fundamentais então para 

alunos do meu género, pelo menos, eu acho que é um desafio. Eu considero os 

testes um desafio, principalmente, os da disciplina de Matemática. Eu acho que 

é um teste ao meu conhecimento e são essenciais para um professor conseguir, 

além de compreender o aluno, captar as suas dificuldades e avaliá-lo. Porque, 

essencialmente, o que nós estamos também aqui a fazer é a evoluir e, por isso, 

precisamos de alguém que nos avalie e que digo o que está mal e o que está 

bem… e o que está mal.  

E – E o teste é uma forma de fazer isso… 

Bernardino (1h14m53s) – E se não houvesse teste acho que também… para além de 

que estudaria muito menos, não… perdia-se um pouco o sentido deste 

secundário.  

Bruno (1h15m06s) – E nós perdíamos o nosso valor… não sabíamos onde é que... 

E – Perdia o seu valor, Bruno? 

Bruno (1h15m11s) – Não sei, por exemplo, uma pessoa que estude muito, a certa 

altura tiram-lhe os testes… não é seja melhor ou ter melhor nota do que o 

outro… mas a pessoa sente a necessidade de ter... 

E – ...de ter uma forma de controlo?  

Bruno (1h15m26s) – Uma forma de avaliação para saber o que é que está bem, o que 

é que está mal.  

E – Hum, hum. E os exames? (risos) São dispensáveis? Indispensáveis? necessários?  
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Bernardino (1h15m36s) – Indispensáveis.  

Bruno (1h15m39s) – Necessários.  

E – Indispensáveis? Porquê, Bernardino?  

Bernardino (1h15m45s) – Porque acho que só aí se consegue ver realmente o que 

um aluno sabe, acho que… 

E – Porquê? 

Bruno (1h15m49s) – Por muito que… é a minha opinião, eu sei que bastantes 

pessoas discordam. Vou começar por fora. Primeiro que tudo diferentes escolas 

têm professores diferentes que atribuem notas diferentes, não vamos esconder 

que há escolas onde se dão notas, não é? Não vamos esconder. E acho que esses 

alunos não têm privilégio em entrar na universidade. Primeiro ponto. Aí 

conseguimos homogeneizar, nivelar as coisas. E a nível interno, quer 

queiramos, quer não, há... há notas que… realmente eu às vezes observo, agora 

não tanto que a turma está equilibrada, os patamares de avaliação até não são 

muito diferentes, mas às vezes nota-se que alunos com praticamente a mesma 

média de testes, depois chegam ao final do período e dá uma diferença de dois 

valores na nota e acho que o exame é um bom parâmetro para regularizar isso.  

E – Ia dizer alguma coisa Bianca? 

Bianca (1h16m58s) – É assim, eu concordo, concordo com o Bernardino, ele tem 

razão. Os exames permitem fazer... acho que fazer também uma selecção, uma 

selecção daquilo que são notas justas e daquilo que são notas que nada têm a 

ver… aquelas que saem nos exames. Mas, mesmo assim, eu acho que... Eu não 

concordo muito talvez com a estrutura dos exames e mesmo a forma como eles 

estão… Mas eu sou meramente uma aluna, não tenho capacidades nem talvez 

conhecimentos para discernir aquilo que seria um exame bem feito, mas acho 

que há certos parâmetros que, de certa forma, se tornam injustos até mesmo para 

os alunos. Parâmetros, critérios de correcção dos exames e algumas... algumas 

perguntas acho que antes poderiam fazer um estudo um pouco mais 

aprofundado daquilo que serão os conhecimentos que os próprios alunos... os 
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próprios alunos têm. Acho que um bom exemplo é o teste intermédio de 

Matemática, eu acho que isso é bom porque permite-nos também ter um 

conhecimento prévio daquilo que poderá ser um possível exame nacional, coisa 

que é bem feita. Há outras disciplinas como é o caso de Física e Química, 

Biologia, Português até... Eu acho que até seria benéfico esses testes 

intermédios e depois o professor poder ou não escolhê-los para entrarem para 

nota. Mas, quanto aos exames nacionais, são necessários, mas acho que poderia 

haver um maior empenho ao serem elaborados.  

E – Hum, hum! 

Bruno (1h18m32s) – Eu concordo com o que a Bianca disse, acho que são 

necessários, acho que a nível de qualidade poderiam melhorar porque acho que 

também têm que perceber que um aluno por mais que tenha uma nota com 17, 

pode ir a exame, descer 1 ou 2 valores, agora descer 5, 6, 7 valores ou que a 

média num qualquer estabelecimento de ensino, a descida de notas de 5 valores, 

numa média, acho que é um bocadinho estranho.  

E – Então tem essa vantagem. 

Bruno (1h19m06s) – Acho que... a certa altura eles dão muita importância aos 

exames mas quando é para os fazerem não se empenham tanto. Depois acho que 

há grandes desníveis a nível do país e… Acho que têm que fazer um exame 

acessível para todos. Não podem só estar a pensar… por exemplo, a professora 

que leccionou, como faz parte do programa, os alunos dela estão condicionados 

a ter melhor nota… 

E – Pois, isso pode acontecer, não é? Bruna? 

Bruna (1h19m35s) – Também acho que o peso que se dá aos exames, se calhar 

também podia ser um bocadinho diferente, não é, porque se calhar na nota… 

E – Sim, acha que devia ser maior ou menor?  

Bruna (1h19m45s) – Menor, talvez. Sim, por exemplo, eu já percebi que nós 

acabamos por contar duas vezes os exames se for específica porque conta para a 
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nossa entrada e conta para a média da disciplina. Portanto, talvez se houvesse 

menos impacto dos exames na nossa nota, talvez… 

Bruno (1h20m09s) – 30% mas do total... 

Bruna (1h20m11s) – Isso. Se calhar não nos baixava tanto a média… São pessoas 

que têm boas notas nos exames, mas é uma raridade.  

E – Sentem-se pressionados pelos exames?  

Bruna (1h20m21s) – Um bocadinho! 

E – Um bocadinho? Bernardino… 

Bernardino (1h20m25s) – Eu não me sinto muito pressionado pelos exames. Agora 

vou expressar o que eu realmente sinto em relação aos exames. Eu acho que os 

exames, principalmente o do ano passado ao ser matéria dos 2 anos, acho que… 

Claro que há excepções, claro que há problemas, claro que há pessoas que ficam 

nervosas naquele momento, mas acho que quando as pessoas se deparam com 

quatro livros, acho que têm que ter uma capacidade de trabalho, às vezes nem é 

capacidade de trabalho, às vezes também é preciso ter um pouco de cabeça e… 

acho que é bom, é importante porque mostra, mostra bastante, não estou a dizer 

que é tudo. Não acho que é tudo, mas acho que é bastante, pelo menos o que eu 

notei no exame de Físico-Química, foi que as perguntas eram assim também um 

pouco relacionadas com o dia-a-dia, pensar um bocadinho, não tanto o livro de 

estudar, mas encarar a matéria com o dia-a-dia, relacionar, conseguir fazer isso, 

acho que isso é bastante importante.  

E – Sim, Bruno?  

Bruno (1h21m30s) – É que a mim, aquilo que me preocupa às vezes não é aquilo que 

eu estudei, é mais o exame que vem. Acho que às vezes é mais… 

E – Sente-se pressionado pelo exame?…  



Alunos B Entrevista 14 de Fevereiro de 2007 

 46 

Bruno (1h21m40s) – Por mais que estude muito, o exame de Físico-Química, como 

ele falou nunca seria aquilo de que eu estaria à espera e eu achei que, pronto, 

que já tinha estudado.  

E – Como estávamos a falar há pouco… Posso só mais um bocadinho ou... Como 

estávamos a falar há pouco, será que aquela exigência da professora não terá a 

ver com isto? Sentem pressão por parte da professora por causa dos exames? 

Bruno (1h22m06s) – A professora como já lecciona há vários anos e é correctora de 

exames, acho que já tem experiência, pronto e o nosso teste acho que até é um 

bocadinho parecido com um exame. Acho que o facto de nos preparar desde o 

início, o grau de exigência… Mais vale uma pessoa ir a mais do que a menos. 

Acho que é isso em que a professora aposta.  

E – Querem dizer alguma coisa mais? Não se sentem pressionados… De resto, não se 

sentem muito pressionados, é isso?  

Bruno (1h22m34s) – Acho que, por exemplo… 

E – Sei lá, os pais…  

Bruna (1h22m36s) – Ah, não, não! 

E – A escola… É a vossa pressão por causa da necessidade de entrar na faculdade e 

das notas que têm que ter? 

Bruna (1h22m45s) – Acho que isso… 

Bruno (1h22m48s) – Está em causa... está em causa perder um ano… Se aquilo não 

corre bem naqueles 90 minutos podemos ficar um ano sem fazer aquilo que nós 

queremos.  

E – Algum de vocês quer ir para Medicina?  

Bárbara (1h22m58s) – Eu, eu! 

E – Boas expectativas? 
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Bárbara (1h23m00s) – Mínimas...(?) 

Bruno (1h23m02s) – É que o exame de Físico-química como já reparámos saiu e 

uma semana depois… 

E – Eu só tinha mais uma pergunta a fazer, mas não sei se… É que eu sei que vocês 

andam a trabalhar sobre a sociedade ideal. E a minha pergunta era qual é o 

papel da educação, da avaliação na vossa sociedade ideal? Se quiserem, nós 

podemos parar por aqui, se quiserem pensar, isto não é, de forma nenhuma, um 

TPC, mas se quiserem pôr só algumas ideias no papel e entregar-me depois 

podem fazê-lo, se quiserem dizer agora… 

Bernardino (1h23m51s) – Qual é a… o papel da educação na sociedade… 

E – Não, na vossa sociedade ideal… eu sei que isso é um tema que vocês estão a 

falar…  

Bruno (1h23m58s) – Eu concordo com que as pessoas… com a teoria de que a 

educação é um motor de desenvolvimento económico, ponto final. Acho que, 

não só a nível de instalações, que podem ser melhoradas, não no nosso caso, 

mas dar mais incentivos económicos a nível da formação dos professores, como 

já tinha referido, a nível do Português e acho que a nível dos exames, sobretudo, 

a nível de qualidade dos exames. Acho que isto são boas bases… 

E – A qualidade significa estar mais próximo daquilo que é feito em sala de aula?   

Bruno (1h24m32s) – Acho que sim! A formação dos professores para estarem mais 

atentos, às vezes, às dificuldades dos alunos, se calhar diminuir o número de 

alunos por turma. Mais vale um ano ter 7 turmas de 15/20 alunos, do que ter 5 

de 30 e o rendimento ser menor. Acho que é essa preocupação dos exames 

tentar formar melhor, mudar os exames e acho que depois, a nível de faculdade, 

acho que o trabalho depois é encaminhado e contínuo. 

E – Hum, hum! Alguém quer dizer mais alguma coisa?  
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Bianca (1h25m08s) – Eu concordo com o Bruno. É claro que a educação terá sempre 

um papel fundamental numa sociedade ideal, mas acho que a educação também 

terá que partir dos pais e muitas vezes a escola… às vezes há escolas que se 

vêem na obrigação de fazer quase o papel dos pais e acho que isso não deveria 

ser, acho que os pais também deveriam interferir mais no papel da escola. Para 

o que a escola tem acho que os pais também deveriam ser mais activos e o que 

se vê é que os pais não têm esse papel activo. Eu acho que numa sociedade ideal 

os pais deveriam ser o pilar da própria escola, portanto, uma escola que não 

fosse sustentada por pais, acho que também não seria uma verdadeira escola.  

Bruno (1h25m55s) – Atentar na relação professor-aluno. No nosso caso, por 

exemplo, não há problema, mas acho que às vezes a relação professor-aluno 

acho que é muito importante o ambiente… Pode ser melhorado na parte dos 

incentivos, das instalações.  

E – Isso faria parte da formação de professores?  

Bruno (1h26m14s) – Começar numa base, desenvolver com os pequenos e depois 

continuar e não fazer protótipos, fazer experiências concretas, não é utilizar um 

exame como experiência já para alunos. Fazer uma experiência, testar os alunos 

sem ser para nota, ver se funciona e tentar fazer reformas a longo prazo, não é? 

reforma a 5 anos, depois muda o governo e fazem outra reforma e fazem uma 

coisa e muda outra, depois andamos sempre, não sabemos onde é que estamos e 

depois. Mas na conclusão faz-se tudo praticamente o mesmo, mas a forma para 

lá chegar é que é… 

E – Hum, hum! Hum, hum! Mais alguma coisa? Não? A hora já vai avançada, não é? 

Então, agradeço imenso! 

 

 

 


