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ENTREVISTA                   Beatriz 

Dia 5 de Janeiro de 2007 

 

 

Entrevistadora – Uma primeira pergunta que lhe queria fazer era: como correu o 

1.º período, na sua opinião? Com esta turma. Estamos a referirmo-nos a esta 

turma de 12.º ano. 

Beatriz – O primeiro período correu bastante bem. São alunos que eu já conheço 

desde o 10.º ano e portanto o ritmo de trabalho deles e meu também é já 

conhecido de ambas as partes e portanto tudo aquilo que foi planificado 

conseguiu ser cumprido à excepção de um pequeno pormenor: a poesia de 

Álvaro de Campos que acabei por não conseguir concluir no período passado e 

que estou agora a acabar, mas a planificação decorreu conforme o que estava 

previsto. Portanto, o trabalho da turma... estou muito satisfeita, com os 

resultados, e que correspondem... até talvez superem neste momento já as 

minhas expectativas, que já eram de si bastante elevadas, as expectativas. Mas 

eles, de facto, estão a fazer um... um processo muito... muito interessante. 

E – Ok. Óptimo. Confirma que esta é uma turma típica, normal... comparando-a 

com, com outras turmas do mesmo ano ou com outras turmas de anos 

anteriores? 

B – Sim. É uma turma típica de Ciências neste colégio. São alunos com objectivos 

na vida, cujas médias são obviamente extremamente elevadas e portanto 

também não podem descurar uma disciplina como Português, que, não sendo 

específica do agrupamento deles, também não podem ter notas muito baixas e 

portanto o investimento deles na disciplina é é bastante elevado. E isso 

acontece de uma maneira geral nas turmas de Ciências aqui no Colégio. 

E – Pronto, significa que as suas actividades, estratégias foram mais ou menos as 

mesmas... 

B – Sim, sim, sim. Não tive que fazer nenhuma adaptação específica relativamente 

a esta turma, não. Foram as mesmas. 
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E – Sim, sim. Então, queria perguntar-lhe quais tinham sido os... os critérios que 

adoptou para chegar às notas a que chegou. 

B – Nós aqui temos critérios para o ensino secundário que são... praticamente os 

mesmos, ou uma parte são os mesmos, para qualquer disciplina. Temos uma 

avaliação escrita, mais em termos de teste e depois temos a participação oral 

nas aulas e a atitude e o comportamento dos alunos. Cada um destes, destes 

parâmetros (dos conteúdos por um lado, participação e atitudes) têm um peso 

na nota que é diferenciado e no secundário é igual para qualquer disciplina, 

distribuídos da seguinte forma: os conteúdos valem 80%, 10% para a 

participação e empenho e 10% para atitudes e comportamento. Dentro de 80% 

dos conteúdos eu tinha testes (dois testes), 60% para esses testes (30% para 

cada um deles) e um trabalho, de grupo, a valer 20%. Foi atribuída uma 

classificação numa escala de 0 a 20 a cada um destes parâmetros (os testes, os 

trabalhos, atitudes e comportamento) e depois numa... média ponderada 

cheguei a um resultado final, arredondado às décimas, e que depois foi 

ponderado a... foi ponderado a... a classificação final, em unidades, que depois 

foi expressa na pauta. 

E – Hum, hum. Então, os testes foram presenciais, não é? E o trabalho... 

B – Os testes foram presenciais... 

E - ...e o trabalho foi presencial ou em aula? 

B – Também, também. Quer dizer... não. Tem razão. O trabalho foi feito em casa, 

com  orientações minhas e sempre em diálogo com os alunos (eu tinha noção 

do que é que eles iam fazer) e depois foi apresentado em aula. É, o trabalho, de 

facto, não foi feito em aula. 

E – Foi apresentado oralmente!? 

B – A... a... tenho alguma pena que não tivesse tido a oportunidade de ver os 

trabalhos que eles fizeram, porque teria ficado certamente surpreendida com os 

resultados, porque o trabalho aaa... tem, tem uma componente criativa 

muitíssimo forte e eles são convidados a utilizar qualquer linguagem excepto a 

escrita. E, normalmente, eles também não utilizam a oralidade. E, portanto, 
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desde perfumes, a refeições, a jogos didácticos, a a a trabalhos tridimensionais, 

escultóricos e maquetes, eu tive de tudo um pouco. Tenho fotografias dos 

mesmos trabalhos que lhe posso... enfim, mostrar para ver, nada que chegue 

aquilo que foi a presença efectiva dos trabalhos fantásticos, que não só esta 

turma, mas aliás as outras turmas de 12.º ano também fizeram, porque nalguns 

casos deixei... como eu tenho as turmas todas, deixei, eles dão-se com outros 

colegas já de há alguns anos, deixei-os nalguns casos fazer trabalhos com 

alunos de outras turmas de 12.º ano. Aaaa... e portanto... 

E – O tema era Fernando Pessoa? 

B – Era Fernando Pessoa. O giro do trabalho era explicarem a poesia de Fernando 

Pessoa (as suas características, aquilo que tinha sido trabalhado em aula), 

através de uma outra qualquer linguagem que não a escrita nem a oralidade, 

portanto, dramatizações, tive expressão corporal, tive de tudo um pouco, 

muito, muitíssimo variado. Muito variado. Tenho fotografias que posso 

mostrar.  

E – Pelo menos assim eles não podem copiar, importar da internet... 

B – Não. Pois. Esse é um dos... esse é um dos... Esse foi um dos objectivos que há 

muitos anos me levou a optar por este tipo de estratégia. Porque ao princípio 

fazia oo... trabalho, enfim, de pesquisa e... cansei-me de ver cópias, aaa... 

plágios, que alguns faziam com intenção outros nem nem se apercebiam de 

que aquilo não era lícito... Cansei-me. Cansei-me porque achei que eles não 

estavam a aprender rigorosamente nada e que aquilo para mim era um desgaste 

grande, porque ficava muito enervada. E então aaa... também... percebo que os 

alunos muitas vezes têm outros interesses, outras aptidões aaa... actividades 

extra-curriculares que eles desenvolvem para além da escola, umas cá no 

colégio outras fora, e que os alunos podem ser bons, mesmo que não seja a 

escrever, e então isso também lhes motiva um gosto pela disciplina porque 

conseguem mostrar que sabem de uma outra forma que não seja... o erro de 

ortografia que sistematicamente dão e não conseguem dizer aquilo que 

queriam. E portanto, há outras formas de o fazer, que normalmente resultam 



Beatriz  Entrevista  5 de Janeiro de 2007 

 4 

muitíssimo bem aaa... eee... trabalhos que, de facto, têm um... um carácter 

diferente. 

E – E vão repetir, com outras temáticas? 

B – Eles vão repetir. Vão, vão repetir. E o resultado foi tão bom... até porque eu... 

E – Tenho que ver... 

B – Acho que sim.  ...até porque eu já tinha feito noutros anos, os trabalhos foram 

tão bons que, e certamente se tivesse visto que concordaria comigo, que 20, 

nalguns casos... Quer dizer, 20 não é uma nota que, para mim, sirva para 

avaliar aquele trabalho, porque alguns já estão para além do que era exigido a 

alunos de 12.º ano, porque a entrega com que eles fazem as coisas, e o 

resultado final é de tal ordem que 20 eu acho que acaba sempre por ser pouco. 

Então, no próximo período, o trabalho provavelmente vai valer 30%. Aaa... 

E – O mesmo que um teste. 

B – O mesmo que um teste, exactamente. Irá valer o mesmo que um teste. Aaa... 

No próximo período o tema será outro; tem a ver com as obras do contrato de 

leitura. Depois, se quiser, posso-lhe explicar. 

E – Está bem. Está bem. Pode ser, pode. 

B – É agora que quer que explique? 

E – Sim, pode ser. 

B – Aaa... No 12.º ano, as obras do contrato de leitura que nós escolhemos têm 

especificamente a ver com literatura universal. Porquê? O programa prevê que 

se... ao longo dos três anos do secundário os alunos leiam obras de literatura 

portuguesa, literatura de expressão portuguesa e literatura universal. Nós aqui 

optámos por fazer no 10.º literatura portuguesa, no 11.º literatura de expressão 

portuguesa, no 12.º literatura universal. Foi uma opção nossa, no Ministério 

nada obrigava a que assim fosse. E então eu escolhi um corpus de leitura, de 

literatura universal que de alguma forma pudessem aaa... se pudessem criar 

relações de intertextualidade uns com os outros, por um lado, e por outro 
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servissem propósitos e objectivos dos próprios conteúdos programáticos do 

programa a leccionar. O que é que eu escolhi? Utopia e distopia. E, portanto, 

tenho 1984, tenho O triunfo dos porcos, tenho a Utopia do Thomas More, 

tenho o Admirável mundo novo, tenho Robinson Crosoe e D. Quixote. 

Portanto, são seis obras que, penso que é fácil perceber a ligação, a relação que 

se pode estabelecer entre elas porque, de facto, o programa de 12.º a partir 

sobretudo do segundo período, que é onde vamos entrar agora, com a questão 

da Mensagem e do mito do Quinto Império e dos mundos que se podem 

construir e depois ligado ao Felizmente Há Luar e o Memorial do Convento... 

e os próprios Lusíadas, todas estas obras no fundo apontam para um tipo de 

sociedade... que se quereria ideal e por isso é que se critica ou que está a ser 

construída como ideal. E, portanto, nesse sentido pareceu-me que arranjar um 

corpus de leitura universal que pudesse servir simultaneamente estes 

propósitos seria uma mais valia para os alunos. Nesse sentido, eles vão fazer 

um trabalho de grupo, estão organizados por livro (portanto, agora a 

organização é diferente) e terão que, numa linguagem exceptuando a escrita, 

tentar reproduzir o modelo social que o livro aborda e tentar ao mesmo tempo 

perceber qual a mensagem que está a ser veiculada pelo autor. Este é o 

objectivo do trabalho. E, tendo em conta que eu já conheço os trabalhos deles 

e que eles se empenharam imenso em fazer o trabalho do 1.º período... já 

estão... Uns já vieram dizer o que é que vão fazer inclusivamente em relação a 

este trabalho aaa... não penso... penso que não me vou arrepender de ter subido 

a percentagem aaa... do trabalho. Por outro lado, isso acaba por ser para eles 

uma... um incentivo. Saber que para eles o trabalho vale neste momento tanto 

como um teste, para eles é muito importante. 

E – Claro, claro. Então, mas vamos então retomar o, o percurso para chegar à nota. 

B – Então, eu, eu olhei para, para... não sei se quer que lhe dê um exemplo de uma 

aluna?  

E – Sim, pode ser. 

B – Ela tem, por exemplo, num teste 15,1 noutro teste tem 16,1. Ora, este 15,1 e 

este 16,1, cada um vai entrar na média com um peso de 30%. Depois o 
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trabalho teve 20. Na participação eu também lhe dei 20 e nas atitudes também 

lhe dei 20. Isto corresponde a uns patamares que estão definidos nos nossos 

critérios de avaliação, neste documento que aqui tenho, tudo isto... 

E – No documento geral do colégio... 

B – ...no documento geral, já vamos ver daqui a um bocadinho porque é que, por 

exemplo, dei 20 nas atitudes. 

E – O Viver a 100%?... Esse não é o...? 

B – Não, não. O documento tem uma outra capa, neste momento, mas o quadro... 

mas é o mesmo. O quadro que me serve de referência é o mesmo. Que é este. 

O quadro de, de, de avaliação de atitudes e comportamentos e de participação 

e empenho. Portanto, isto é uma escala... 

E – Que é comum a todo o colégio, a todas as disciplinas do secundário...? 

B – do secundário, do secundário. E eu atribui nos dois parâmetros a esta aluna 20 

(e cada um deles entrou com 10%). Isto deu uma média final de 17,4. E eu 

atribui a nota final de 18. Porquê? Porque é que eu perante um ,4 dou a nota 

seguinte? Porque à partida, aaa... noutra turma, por exemplo, não fiz o mesmo. 

Vou explicar poorque é que não fiz. Aaa... Primeiro, um dos critérios que eu 

normalmente uso para... para diferenciar uma nota de ,4 quando é que o valor 

arredonda para o valor de cima ou, pelo contrário, fica com o valor de baixo, é 

o seguinte: se ao longo do período houve uma evolução, nomeadamente do 

primeiro para o segundo teste... não é por uma décima, porque se ela tivesse 

17,5 teria claramente o 18, eu nem pensava duas vezes, pronto. Se o percurso 

tivesse sido inverso, se ela tivesse começado com um 16,1 e tivesse tido um 

15,1, se calhar dizia-me que estava a descer e eu... eventualmente perante um 

,4 lhe daria... ooo... um 17,4 talvez lhe tivesse dado um 17. Claro que estas 

coisas não são assim tão... tão... tão lineares porque perante esta aluna 

especificamente ou esta turma de que estamos a falar, eu conheço-os desde o 

10.º. E portanto eu também sei distinguir quando é que aquele 15 foi um 

desaire, que não acontece normalmente, ou a aluna é oscilante. E, portanto, 

esta aluna especificamente, mesmo... mesmo que a lógica dela tivesse sido 
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primeiro 16 e depois 15, provavelmente (provavelmente, não vou jurar!), 

provavelmente, eu não lhe dava o valor de 17 porque eu sabia que aquele 15 

não era uma nota que lhe correspondia, que foi se calhar uma situação 

qualquer, pontual, que ela teve essa nota. Portanto como é uma aluna bastante, 

de facto, bastante boa, estes testes talvez não, não reproduzam exactamente 

aquilo que eu penso dela... Mas não é por uma décima que eu prejudico um, 

um aluno, nomeadamente num, num curso... quando, quando os alunos aqui 

têm claros objectivos de ir para, para a faculdade; acho que uma décima é... 

quer dizer, é uma coisa insignificante. 

E – Hum, hum. Claro. Mas há bocadinho, falou-me também da questão da 

oralidade. Aqui nestas médias, não vejo eu nada referente à oralidade. Onde, 

onde é que as encaixa? 

B – Pronto. Não tenho... uma forma de avaliar a oralidade de forma sistemática. 

Quer dizer, eventualmente é um handicap da minha avaliação, não tenho ou 

não faço, por sistema... Aaa... no 10.º e no 11.º ano eles tinham... os trabalhos 

deles não eram estes que eu acabei de descrever, o trabalho deles era uma 

apresentação oral muito... típica e portanto aí, os 20% foram claramente para 

padrões da oralidade em si: pronto, desde a entoação, à capacidade de se 

exprimirem, se a gesticulação era... adequada ou não, até insistente nalguns 

casos, o tom de voz, a maneira como... Enfim, tinham todas essas questões do, 

do oral. No 12.º ano especificamente não tenho nenhum parâmetro de 

avaliação especificamente voltado para a oralidade. Nesse ponto de vista assim 

mais... sistemático. O que acontece é que obviamente a partir da participação, 

eu também avalio, avalio essas... essas... essas características dessa, dessa 

vertente oral. Mas, de facto, não é uma avaliação especialmente sistemática da 

oralidade. Isso não é. 

E – E na... e na... nestas colunas referentes à participação e às atitudes e 

comportamentos tem algum registo ou é aquilo que lhe fica do conhecimento 

que tem acumulado dos alunos...? 

B – Por um lado, o conhecimento que vou tendo dos alunos e que se vai 

acumulando e me vai formando a imagem que vou tendo dos alunos, sempre 
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que alguma coisa não corre tão bem eu registo. Portanto, registo mais pela 

negativa... porque tenho às vezes mais receio de me esquecer. Provavelmente 

pela positiva, se eu não registo é porque normalmente as coisas estão a correr 

bem. Se há um aluno que sistematicamente não responde às perguntas que eu 

faço ou sistematicamente não faz trabalhos de casa isso... isso eu tenho sempre 

registado, não é? Aaa... mas também não tenho nenhuma grelha específica 

para fazer essa avaliação assim muito, muito... detalhada da participação deles. 

Talvez porque não... não sinta muita necessidade disso porque conheço os 

alunos bastante bem, não é? Porque... por isso... talvez não sinta muita 

necessidade disso. 

B – Mesmo quando se trata de um 10.º? Ou aí poderá ter... 

E – Num 10.º ano tenho mais atenção a estas questões, tenho mais atenção a estas 

questões sobretudo no primeiro e segundo período quando não os conheço tão 

bem, gosto de ir registando porque... não, não sei exactamente como é que 

aquilo vai evoluir... e então tenho eventualmente mais mais atenção. Mas 

assim uma grelha mesmo para isso especificamente não. Agora temos aqui 

estas estas estas grelhas e portanto vou... quando chega a a altura da avaliação 

vou pensando naquilo que me foi ficando assim um bocadinho recorro à 

memória e a algum registo que possa ter (e no 10.º ano tenho mais) para tentar 

enquadrar os alunos nestes parâmetros de acordo com as descrições que aqui 

estão feitas. 

E – De qualquer modo também no 10.º ano têm sempre têm sempre já alguma 

informação, não é? Como a maior parte dos alunos são alunos que... de cá do 

colégio, há informação que passa, eventualmente?! 

B – A maior parte dos alunos são do colégio, temos alguns alunos novos, alguma 

informação passa, embora... aaa... Eu às vezes nem gosto muito de saber o que 

é que se passou para trás. Porque, se por um lado pode estar a fazer... ou criar 

um determinado número de pré-conceitos relativamente aos alunos, parecendo 

que não aaa... de um 9.º para um 10.º ano, nomeadamente nas férias, eles 

sofrem bastantes alterações (tanto para melhor como para pior). O facto de 

entrarem num novo ciclo de estudos aqui no colégio (e imagino que isso 
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aconteça na maior parte das escolas) dá-lhes... sentem um estatuto diferente e, 

portanto, alguns também pensam aaa... Deixo ficar para trás o básico, passo a 

entrar numa coisa que não é obrigatória... E, portanto alguns superam. Há 

alunos que às vezes nem eram assim nada do outro mundo se calhar no ensino 

básico, chegam ao secundário e melhoram bastante. Também acontece o 

contrário. Portanto, gosto de saber alguma coisa, normalmente procuro ir... se 

por acaso descubro... o aluno é é fraco para aquilo que eu estou à espera, então 

tento procurar a professora de Português Já era assim? Foi agora? O que é 

que lhe aconteceu? Mais isso do que ter muita informação antes. Acho que às 

vezes pode ser prejudicial. E em casos complicados, algum aluno com 

dificuldades específicas de aprendizagem temos de saber antes, mas eu não 

gosto de saber assim muita coisa porque... tenho às vezes receio que isso me... 

acabe por orientar de mais, fico menos aberta àquilo que eles podem dar, não 

é? Fico à espera ou até... temos sempre esse cuidado... mas às vezes até se 

pode fazer um comentário que depois pode aborrecer o aluno e criar alguma 

expectativa errada e não, não gosto assim muito. 

E – Eu sei que tem outros... que faz com eles outro tipo de trabalhos. 

Nomeadamente, numa das aulas em que estive, falou de... de trabalhos onde 

eles podiam... da sua página, na internet, aonde eles podiam aaa... aaa... ir 

buscar instruções para fazerem trabalhos. Isso não conta para nota? 

B – Aaa... Vamos ver, é assim. Aaa... talvez porque o trabalho (e eu disse logo que 

o trabalho era voluntário) e não tinha nenhum peso específico na nota, 

ninguém fez. Um ou dois alunos ainda me mostraram os planos e depois 

acabaram por não conseguir concretizar os os textos, embora eu ache que 

daqui até ao final ainda que ainda alunos me vão fazer esses textos. Naquela 

altura, por qualquer motivo, eventualmente até porque de facto não tinham um 

peso muito específico na avaliação... é algo que (penso que em qualquer aluno) 

é completamente... é fundamental para eles é se um assunto tem peso na 

avaliação específico e é obrigatório, esfolam-se (como se diz) para o fazer, se a 

professora disse que era voluntário, são poucos aqueles que aaa... mesmo 

assim, porque querem aprender, fazem. O caso desta aluna que acabei há 

bocadinho de dar o exemplo, e de outros casos nesta turma, por acaso este 

período isso não aconteceu mas foram alunos que ao longo do 10.º e do 11.º 
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ano sempre fizeram tudo o que eu lhes pedi, independentemente de contar para 

a avaliação, e daí se nota a grande evolução que eles foram fazendo ao longo 

do 10.º e do 11.º ano e agora do 12.º ano, porque eram alunos com muitas 

dificuldades na escrita, que davam imensos erros de ortografia, mas tinham 

tanta vontade de aprender, que me pediram várias estratégias, eu própria com 

eles também fiz isso, e hoje em dia, uma das alunas, por exemplo, já me está a 

tirar 17 e 16. E a estes alunos eu não consigo dar menos do que 20 nas 

atitudes. Se calhar não foi este período do 12.º ano, mas ao longo de três anos 

a postura que eles têm tido e o empenho para a minha disciplina é de tal ordem 

que mesmo que eles não tivessem feito os textos que eu sugeri, não impus, que 

fizesssem, não é para mim necessariamente relevante. Claro que se aquilo 

tivesse um peso, eu tivesse dito que era obrigatório, se eu não os tivesse é que 

tinham de ser penalizados. Se calhar, para o segundo período porque o exame 

começa a espreitar e eu preciso que eles de facto façam um bocadinho mais do 

que aquilo que têm estado a fazer, a minha alternativa vai ser passar esses 

textos de carácter voluntário a se calhar mais obrigatório, atribuir-lhes 

eventualmente uma percentagem na participação (mas não é uma coisa que eu 

tenha totalmente ainda definida de como é que isto pode ser feito), aaa... para 

os motivar a fazer mais qualquer coisa, porque de outra maneira... acho que é 

uns quantos (que são sempre os mesmos) fazem, os outros nunca farão.  

E – Ok. Olhe, outro tipo de instrumentos que algumas pessoas usam e de que não 

ouvi falar... consigo. Provavelmente, não utiliza, não... não é crime nenhum, 

não é? 

B – Hum, hum. 

E – É só para saber se tem alguma referência. Estou a pensar nomeadamente em 

portefólios, em diários de bordo... coisas desse tipo. Não costuma fazer?... 

B – A minha experiência com o portefólio é é é é curiosa, enfim. Quando fiz o 

estágio (já lá vão uns anos) aaa... falei com vários colegas, inclusivamente tive 

a oportunidade... Eu fiz o estágio na Escola Secundária Passos Manuel a... e 

estava lá naquele momento a Dra. Inês Cosmo, que tinha acabado de vir de um 

grupo de trabalho da Universidade Nova, que fez aqueles materiais todos para 
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o ensino... de apoio do Ministério da Educação para o ensino secundário e para 

o básico e era uma grande adepta aaa... da da avaliação por portefólio e 

aprendi imenso com ela. E, de facto, eu vinha maravilhada com a avaliação 

por portefólio. No ano a seguir cheguei aqui... voltei para o colégio, tinha seis 

turmas e cometi a loucura de achar que era possível... tenho assim uns 

devaneios de vez em quando e quando se não é ainda tão experiente quanto 

isso... acha-se possível colocar seis turmas a trabalhar em portefólio e achar 

que isso é viável. Pronto, aquilo durou um ano e e jurei que naqueles moldes 

não, não podia continuar porque era impossível... Tenho como docente a 

melhor das experiências em aula do que era aquilo a funcionar. Nós nós 

tínhamos de quinze em quinze dias aula de portefólio, onde eu vinha 

literalmente carregada de dossiês com materiais porque eles podiam, tinham 

um plano para cumprir e desde as actividades do ouvir, ao falar, ler, escrever, 

funcionamento da língua, tinham um mínimo que eu tinha estipulado de 

acordo com o teste diagnóstico que lhes tinha feito no início do ano e depois 

cada um cumpria pela ordem que entendesse aquele aquele plano. Isso 

implicava obviamente que eu depois levasse tudo para casa, aos poucos, não 

é? corrigisse, desse feedback, para que eles fossem melhorando aquilo tudo. 

Portanto, tornou-se... impraticável utilizar aquele sistema em em em seis 

turmas. Depois reduzi para menos turmas aaa... Actualmente, continuo a 

perceber as vantagens que o portefólio tem aaa... não o tenho utilizado no 

ensino secundário como modo de avaliação. A dada altura acho que é... que 

é... do ponto de vista do aluno, acho que se torna aaa... bastante produtivo; 

para o professor, especificamente para mim, torna-se complicado conciliar 

conciliar tudo. E depois por questões de de... mestrados (que também estive a 

fazer), etc. aaa... o tempo para gerir tudo isto era complicado. Portanto, 

actualmente, não é uma situação que eu tenha posta de parte na minha cabeça, 

mas actualmente, de facto, não funciono com portefólio. 

E – Mas reconhece vantagens para os alunos. É isso que quer dizer? 

B – Reconheço. Acho que... acho que a monitorização... a automonitorização do 

trabalho, aaa... o aluno a ser levado a melhorar o desempenho e a não ser logo 

avaliado nas primeiras fases do trabalho, quando as coisas não correm tão 

bem, mas ser avaliado o processo e tudo o que ele é capaz de ir conseguindo 



Beatriz  Entrevista  5 de Janeiro de 2007 

 12 

fazer e não só o produto final – acho que é vantajoso para o aluno. Só que 

implica, de facto, uma uma disponibilidade do docente que eu não tive nos 

últimos anos e que actualmente também ainda não não tenho. Terei com 

certeza que repensar essa questão e ver em que moldes eu posso não deixar 

cair por completo o portefólio, mas também não o fazer nos moldes em que o 

fazia porque de facto é é extenuante e impensável. Depois o resultado também 

não é aquilo que gostaria que fosse, não é? nem para mim nem para os alunos. 

E – Sim senhor. Então, passaria a falar de outra... dos critérios de escola, dos 

critérios de avaliação. Eu estive a ler os critérios de avaliação e vi que o 

colégio tem... aqui nos critérios, na parte introdutória, que faz uma... dá um 

peso muito forte à avaliação formativa... 

B – formativa... 

E – Não é? Essa parte, essa parte introdutória. Qual é a sua opinião sobre, sobre 

essa questão? 

B – Aaa... 

E – Portanto, todo o apelo... todo o texto, na minha leitura, é um texto de apelo a 

um trabalho de... a um trabalho formativo, a um trabalho onde a avaliação 

formativa é o fundamental. 

B – Pois. Aaa... Digamos que aaa... concordo, em absoluto, com a ideia de uma 

avaliação formativa e que vá sempre ao encontro daquilo que são as evoluções 

dos alunos e tentar diversificar ao máximo os os as formas de avaliar, na 

prática não consigo sempre esquecer-me que, independentemente de a 

avaliação ser de facto maioritariamente formativa, estes alunos vão ser sujeitos 

a uma avaliação sumativa externa de grande importância para o ingresso na 

universidade. E, portanto, se calhar é por isso que aaa... o peso dos testes, por 

exemplo, é elevado, ou seja, a parte... aquilo que avalia os conteúdos é 80%, o 

resto nem tanto, aaa... que... aaa... eu eu o departamento[?] da língua 

portuguesa consegue com alguma facilidade arranjar trabalhos que ou 

substituem ou complementem os testes, nas aulas, mas há outros grupos 

disciplinares onde de facto isso se torna complicado, alguma resistência 
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também acontece... E, portanto, aquilo fica-se basicamente pelos testes e 

pouco mais do que isso. O que nós gostaríamos, de facto, era que a avaliação 

formativa fosse aquilo que nos pautasse, na prática temos alguma dificuldade 

em pôr sempre isto de pé. Quer dizer, é como... nomeadamente no 12.º ano, 

esquecer que os alunos vão ser sujeitos a exame nacional, para nós, é 

impossível. É impossível. 

E – Então, acha que acha que são os exames que criam esse obstáculo a uma 

prática diferente? 

B – Acho.  

E – E como é que... se não houvesse exames, como é que acha que que reagiria? O 

que é que faria? 

B – Em termos da gestão da aula ou da própria avaliação? 

E – Ao nível da avaliação, acha que... acha que faria avaliação formativa? Porque 

o que me está a dizer é que é que não faz. É isso, não é? 

B – Não, não, não é bem isso. Não consigo é se calhar fazer tanto quanto o 

documento aaa... aaa... 

E – preconiza 

B – preconiza, não é? Aaa... sei lá, nos testes, por exemplo, aaa... não consigo 

pensar muito bem num teste de 12.º ano sem ter claramente a noção de que 

independentemente daquilo que seria as perguntas ou os temas como eu os 

abordo não podem ser como eu achava que deviam ser mas como aquilo que 

vai sair necessariamente no exame. Quer dizer, aaa... estou neste momento, por 

exemplo, a fazer perguntas com as quais eu completamente discordo, que é as 

escolhas múltiplas e verdadeiros e falsos e coisas do genéro, que é... que de 

facto me aborrecem um pouco, mas não posso alterar este este este aspecto. 

Não posso porque me sinto coagida a não fazê-lo pela imposição da avaliação 

sumativa externa. Aaa... se calhar se eu não tivesse o peso do exame aaa... não 

fazia dois testes, se calhar fazia só um com outras características e investia 

mais em trabalhos de outra ordem, fazia mais oficinas de escrita, se calhar e 
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podia então fazer uma avaliação por portefólio. Essas oficinas de escrita muito 

mais eficaz do que aquela que faço. Podia se calhar dar um dar um peso à à às 

outras componentes da língua... Por exemplo, nunca, é muito raro... (no 10.º 

ano ainda fiz) actividades de... para treinar o o o... 

E – auditivas 

B – auditivas, quer dizer, fiz algumas no 10.º ano e à medida que o secundário foi 

avançando eu tive que que as ir eliminando, não porque não as ache 

fundamentais na língua portuguesa, porque as acho, mas porque o exame 

nunca vai ter essa componente e, portanto, perante um um calendário para 

cumprir, as aulas que temos para dar que nós nem sequer faltamos aaa... entre 

fazer as actividades auditivas que eles não vão ser aaa... não vão ser alvo de 

fruto de exame e e e e e uma e uma outra estratégia qualquer que claramente 

vai ser utilizada no exame eu nem sequer penso duas vezes por muito que me 

custe como docente ter que fazer este tipo de opções. 

E – Portanto, ao fim e ao cabo são as pressões que sente do... do... 

B – Sinto, sinto, sinto claramente. Sim, sim, sim, sim, sinto que tenho 

responsabilidades grandes como docente de 12.º ano sabendo que nos meus 

alunos vão prestar exame nacional e que a nota dessa dessa desse exame pode 

fazer a diferença entre... nomeadamente como lhe digo, cursos de ciências 

quando as notas... (não é que não tenha a mesma preocupação com os alunos 

de letras porque também tenho, os das ciências sociais e humanas, tenho na 

mesma) aaa... como eu sei que essas notas podem significar décimas que são a 

diferença entre entrar onde se quer e ficar de fora... de facto não consigo 

ultrapassar essa questão. 

E – Claro. Claro. E sente que eles também têm esse tipo de preocupação? 

B – Sinto. Sinto. Aliás, é por isso se calhar que as coisas correm bem [risos] 

porque a preocupação é mútua, ou seja, eu estou preocupada que as coisas lhes 

corram bem e eles querem que as coisas lhes corram bem, portanto, eu 

entrego, eu entrego-me e eles também. 

E – Tal como os pais... 
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B – Tal como os encarregados de educação, quer dizer. É evidente que aaa... os 

encarregados de educação quando escolhem uma escola com estas 

características aaa... estão à espera que os alunos saiam daqui preparados, o 

suficiente para prestarem exames e entrarem nas escolas que querem, nas 

universidades que pretendem, quer dizer. É evidente que há outras 

componentes importantes neste colégio como a formação moral, o facto de 

sermos um colégio católico, com um determinado ideário, e os pais 

reconhecem isso, mas evidentemente que também sabemos que talvez não seja 

esse ou não seja esse o principal motivo pelo qual os alunos ficam cá até ao 

final do 12.º ano. 

E – Hum, hum. Regressando só um bocadinho à questão da avaliação formativa e 

da avaliação sumativa. Acha que são incompatíveis, uma e outra? Sente-as 

incompatíveis, é? 

B – Se calhar não são, mas eu tenho a impressão de que não sou capaz de fazer de 

outra maneira... 

E – Não, não. Estou só a tentar perceber... de acordo com aquilo que disse. 

B – Aaa... Ou sou eu que estou demasiado pressionada pela avaliação sumativa 

externa, admito que sim, ou ou de facto ou de facto acho às vezes difícil 

conciliar as duas coisas.  

E – Hum, hum. 

B – Não sei, mas admito que, de facto, não seja eu que esteja a pegar da melhor da 

melhor da melhor forma. 

E – Diga-me uma coisa. Tem o hábito de dar feedback aos alunos? 

B – Sobre...? 

E – Sobre o que vão fazendo, sobre as actividades, sobre os processos... 

B – Sim, sim, sim. Sim, sim nos testes... vamos falar dos elementos que eu tenho. 

E – Sim, sim, sim. 
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B – Nos testes, aaa... normalmente junto a cada resposta e no final eu junto sempre 

algo. Ou de aspectos que devem ser melhorados no próximo momento de 

avaliação ou dando os parabéns por determinados objectivos que foram sendo 

alcançados, até porque como digo conheço-os e portanto sei onde é eles já 

falhavam e deixaram de falhar. Aaa... nas aulas, também quando fazemos os 

momentos de auto-avaliação então aproveito para me... alargar no comentário 

que lhes faço relativamente ao trabalho que fizeram ao longo do período nos 

vários nas várias vertentes e na parte da participação e das atitudes e, quando 

foi dos trabalhos, os tais trabalhos criativos também, só no final de todos 

serem apresentados (por uma questão de os pôr mais ou menos no mesmo pé 

de igualdade porque depois eles acham sempre que se eu comento primeiro 

uns e depois outros já... a coisa não corre como eles acham muito justo) e 

comento-os normalmente todos no fim e faço também uma apreciação... aaa... 

tomo as minhas notas, não é? enquanto as apresentações estão a decorrer e 

depois faço, faço apreciações... 

E – E acha que isso os ajuda a a melhorar, a crescer? 

B – Eu, eu eu acho que sim. Quando... pelo menos, acredito que sim. Sempre que 

deixo ficar uma... Na teoria ajuda, não significa que na prática dê sempre 

resultado, ou seja, eu tenho sempre por hábito deixar ficar comentários, pistas, 

aaaa... ou escritas ou oralmente com esse objectivo. Claro que há os alunos que 

normalmente prestam muita atenção aos momentos de correcção de um teste, 

vão para casa, lêem o teste, lêem os comentários e alguns dizem: “Oh 

professora, não percebi o que queria dizer com isto” e há aqueles que arrumam 

o teste dentro da pasta e não voltam a pensar no assunto. Esses são os que no 

próximo teste eu volto a escrever assim “Já da outra vez lhe tinha dito...” 

qualquer coisa deste género. São recorrentes este tipo de comentários, também. 

Quer dizer, isto não é tudo uma uma maravilha. Há de tudo. Aaa... Mas sim, 

costumo dar feedback variado nos vários momentos de avaliação. [pausa] Para 

além de que temos sempre avaliações intercalares, não é? e, portanto, essa 

informação que também é dada aos directores de turma, depois também é 

transmitida aos alunos e aos encarregados de educação, através de umas fichas 

que nós temos e que enviamos... para casa.  
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E – Da... da auto-avaliação de que falou há pouco, dos alunos, fazem... eu vi 

também nos critrérios de avaliação, faz parte dos critérios de do colégio, aaa... 

fazem só no final, na última aula?... Foi o que me pareceu aqui enquanto 

sugestão. 

B – É. Normalemente... às vezes acontece, sei lá... Se, por qualquer razão (eu só 

sinto necessidade de fazer isso a meio do período, se eventualmente... aaa...) 

E – Nos momentos de balanço? 

B – Nos momentos de balanço. Se por acaso alguma turma, por qualquer motivo 

as coisas não estão a correr como eu estava à espera, então paramos e vamos 

fazer uma avaliação do que é que estava a acontecer, o que é que... pronto e 

eles próprios também avaliarem o seu comportamento, a sua atitude, a sua 

participação e o trabalho que fizeram para ver onde é que a coisa não está a 

correr tão bem de forma a aferir determinado número de estratégias. Caso essa 

circunstância não ocorra, normalmente, aaa... os momentos da avaliação 

especificamente, ou seja, a entrega dos testes, avaliações intercalares ou 

então... Normalmente o que fica sumariado mesmo é no final do período, não 

é? no momento de auto-avaliação, o que não implica que, noutros momentos, 

ao longo do período isso não possa, isso não possa acontecer. Mas é 

normalmente ao longo do período.  

E – Há bocadinho estávamos a falar das aulas e... Tem um modelo de aula? Para 

si, na sua forma de funcionar... acha que tem um modelo de aula ou não? 

[pausa] Quer dizer, a aula segue determinados parâmetros, por sistema...? 

B – Sim... se calhar sim. Aaa... não é que eu aaa... Esforço-me por fazer aulas 

também também variadas e que não tenham um modelo demasiado repetitivo, 

mas se calhar há coisas que se vão mantendo e que minimamente poderão 

servir como modelo. Aaa... o texto literário ocupa, na minha aula um lugar 

muito importante, aaa... partimos normalmente do texto aaa... primeiro do 

geral depois para o particular para a a abordagem e normalmente antes desse 

trabalho mais específico com o texto há sempre momentos, no princípio da 

unidade, em que há introduções teóricas um pouco mais... de contextualização 

histórica, literária ou artística dos períodos em que as obras estão incluídas. E 
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nesse aspecto, de facto, há um há um certo padrão, quer dizer, começamos 

sempre por uma contextualização, depois passamos para os textos aaa... e 

dentro dos textos a aula segue um tipo de esquema parecido aaa... há um 

diálogo, aberto, portanto abrangente, entre a docente e os alunos, a propósito 

das multiplicidades interpretativas que o texto literário oferece. Aaa... Sempre 

que vem a propósito, mesmo quando não vem tem de ser, aaa... o 

funcionamento da língua lá vai surgindo [sorriso] aaa... de forma mais 

explícita do que aquilo que eles gostariam para enfim, aaa... aaa... aaa... 

leccionar alguns pontos do programa, como programa como programa exige. 

De uma forma geral, de facto, este tipo de de de ordenação de momentos que 

eu acabei de... de... 

E – enunciar 

B – ...de enunciar aaa... Se isto poderá ser considerado um modelo...? Pois, se 

calhar sim. Há este padrão, há mais ou menos este padrão. Sim. 

E – Esse é um padrão de unidade, talvez não é? 

B – Sim. Sim. Sim.  

E – E depois no fim tem o teste!? 

B – E no fim tem um teste ou os tais trabalhos. É basicamente isto. 

E – Então, eu depois vou assistir a uma unidade desse tipo, se não se importa, que 

nós depois, nós depois vemos isso. 

B – ...já falamos sobre isso. Sim. 

E – Diga-me uma coisa... Aaa... Eu sei que esta que esta escola este colégio tem 

tido bons resultados ao nível dos exames nacionais, que é um parâmetro 

comum, não é? uma aferição. Aaa... Qual acha que é o seu peso nesses 

resultados? 

B – O meu especificamente? 

E – Sim. Sim. Acha que pesa nesses resultados? 
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B – Dizer-lhe que não acho que peso nada seria também... não não seria verdade. 

Agora, não sou capaz de quantificar o meu peso, porque acho que não é o peso 

da docente de Português no 12.º ano que faz a diferença. Aaa... aaa... há há há 

uma dinâmica nesta escola (que de facto se calhar noutras escolas não 

acontece) e isso pode explicar um pouco o nosso sucesso e de outras escolas 

eventualmente afins é que os alunos efectivamente chegam aqui aos três anos e 

saem de cá aos aos 18. Parecendo que não, quinze anos numa instituição (que 

terá com certeza os seus contras) tem esta vantagem: é que os alunos vão 

sendo acompanhados, os alunos vão sendo conhecidos, aaa... há um certo 

espírito familiar (apesar de tudo não somos assim tantos, quer dizer, 

comparando com outras com outras escolas) e portanto dizer-lhe dizer-lhe 

assim “Aaa... a nota, o lugar que no ranking ocupa é x% da professora de 

Português, de Matemática ou de de Física”... Acho que nem... Para além de ser 

extremamente difícil nem sequer é justo. Porque se o aluno ou se a escola 

conseguiu aquele tipo de resultado não foi porque os professores de 12.º ano 

conseguiram fazer mais ou menos do que os de 10.º ou 11.º ano, quer dizer... 

Também não não dá para um aluno nunca ter conseguido fazer nada nem 

ninguém nunca ter conseguido fazer nada de um aluno ao longo de quinze 

anos e depois no último um professor ou dois ou três conseguem fazer dele... 

ele tem grandes resultados e tudo isso somado dá um belíssimo lugar no 

ranking. Não dá! Aliás, nós de facto temos tido bons resultados, mas não é... o 

nosso lugar não é sempre o mesmo. E nós que somos basicamente sempre os 

mesmos ao longo de muitos anos no 12.º ano, por exemplo, e no secundário, 

temos sempre aaa... as turmas e há anos em que os alunos têm melhores notas 

e há anos em que os alunos não têm não têm tão boas notas. E, portanto, sinto-

me mais responsável nos anos em que eles têm menos nostas do que...? Não, 

não sinto. Sinto-me igual, quer dizer, a minha responsabilidade é a mesma a 

partir do momento em que sou docente deste colégio, que acredito neste 

projecto educativo e em que tento fazer o meu trabalho o melhor que sei e 

posso, partindo do princípio que os meus colegas que me antecederam fizeram 

o mesmo. E, portanto, aquele resultado final do ranking, para mim (e para 

muita gente desta casa) traduz com certeza muito mais o culminar de um 

projecto educativo com sucesso do que propriamente atribuir 

responsabilidades àquele núcleo restrito de professores que, por qualquer 
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razão, deram 12.º ano. Como lhe digo, evidentemente... eu também já dou o 

12.º ano há  muitos anos e portanto isso também acaba por ser um motivo pelo 

qual estamos sempre aqui; é porque já temos prática disto. Mas também há 

casos de disciplinas em que por qualquer razão o professor teve de ser 

diferente naquele ano e portanto... o resultado pode ser menos bom no ranking 

ou superior, não atribuimos a responsabilidade a A ou a B, é um conjunto de 

pessoas que aqui trabalha. E se não fosse assim, também acho que não 

conseguíamos os resultados que conseguimos. 

E – Acha que os alunos cá... acha ou sabe se eles têm explicações? 

B – Têm. 

E – Desta turma, concretamente, têm explicações de Português? 

B – Não. De Português, não. Que eu saiba. De Português penso que não. Aaa... por 

um lado porque me parece que não haja aqui ninguém que verdadeiramente 

precisasse de uma explicação de Português, ponto um. Ponto dois, a ter que 

dispender dinheiro numa explicação, fazem-no numa disciplina que tenha mais 

imp... que tenha mais importância em termos de peso aritmético na média 

deles... e neste caso é claramente a Matemática. Além de que a Matemática é 

por tradição uma disciplina com mais insucesso do que a disciplina de 

Português, não só aqui como aliás por tradição neste país, infelizmente. E, 

portanto, na disciplina de Português especificamente, que eu saiba, nenhum 

deles... nem estou... olhe nem estou... olhando para a lista nem vejo nenhum 

que precisasse de explicações de Português. Agora, aaa... noutras disciplinas 

têm explicação: Matemática é uma onde há... das que têm explicações, Físico-

Química, às vezes Biologia... Mas Matemática é claramente a disciplina onde 

as coias não correm tão bem e onde às vezes recorrer a uma explicação acaba 

por ajudar. 

E – Sim senhor. Virando agora para avaliação de 12.º ano, concretamente. 

Concorda com os critérios estabelecidos... primeiro com os critérios de escola? 

B – Sim, sim. Sim. Não há não há nenhuma razão para... dentro do secundário, 

12.º ter uma avaliação...  Já já basta nós termos que pensar nessas questões... 
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Acho que a avaliação ser igual para todos os anos do secundário... para eles até 

é bom. Eles já sentem demasiado o que é o impacto do 12.º ano, portanto fazer 

mais diferenças acho que seria até prejudicial. 

E – E concorda com com as regras que nós temos para... a nível nacional? 

B – De que tipo de regras está a falar? 

E – De avaliação. De 12.º ano. Quer dizer, o facto de ter exame, de ter... de... Há 

bocadinho, portanto, pareceu-me que havia, do seu discurso, pareceu-me que 

havia... que sente uma certa pressão (que não sei se será positiva, se terá 

efeitos positivos se negativos...) 

B – Em quem? Em mim ou nos alunos? 

E – Em todo o processo. Ou não sei se quer distinguir, mas... Estou a pensar em 

termos de processo. Pode eventualmente ter efeitos positivos para uns e 

negativos para outros. 

B – Eu, eu, eu concordo que haja uma avaliação sumativa externa. Disso não 

tenho nenhuma dúvida. Se necessariamente são estes os moldes ou não... 

enfim, se calhar tenho que pensar sobre o assunto um pouco mais 

profundamente, mas acho que uma prova externa que avalie os alunos é 

importante. Acho que isso é importante! Aaa... Que isso para mim representa 

um factor de pressão é um facto, para os alunos também. Aaa... não me é a 

mim propriamente... é prejudicial do ponto de vista pessoal porque ando um 

bocadinho stressada, depois nas vésperas dos exames fico um bocadinho 

ansiosa, porque enfim gosto que eles tenham bons resultados porque sei o que 

isso corresponde para eles e o que é o sacrifício que muitos encarregados de 

educação também fazem para que eles cheguem ao fim com  sucesso. Aaa... e, 

portanto, para eles, nalguns casos, nem digo o exame de Português 

especificamente, mas o saberem que têm exames nacionais aaa... aaa... é fonte 

de stress, de stress para eles. Para mim, não é por isso que eu cumpro mais ou 

menos o programa, quer dizer, eu cumpri-lo-ia sempre independentemente  de 

um de um exame. Acredito que noutras circunstâncias quaisquer se calhar isso 

possa ser um motivo para as pessoas, enfim, eventualmente se sentirem mais 
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mais obrigadas a cumprirem ou não. Para os alunos, acho que também é 

importante que eles tenham uma avaliação externa, para também, enfim, 

perceberem o que são outros modos de avaliar e outras pessoas a olharem para 

os trabalhos deles, sobretudo, quando andam aqui quinze anos perdem um 

pouco a noção do que é do que é estar fora daqui. E, portanto, se calhar nesse 

aspecto para os nossos alunos até ocorre um pouco tardiamente esse contacto. 

Bem sei que agora também já no 9.º ano há provas nacionais, têm dois anos, as 

provas nacionais do 9.º ano têm dois anos. E, portanto, alguns já começam a 

ter esse contacto aaa... mais cedo, mas eles precisam também um bocadinho de 

saber o que são outros olhos que não os conhecem, que não sabem o problema 

do menino A nem a questão do menino B, o que é estar a ser avaliado por 

pessoas que não os conhecem, em regime de anonimato, com testes passados 

por outras pessoas que não os professores que eles conhecem desde sempre... 

Acho que isso também pode ser benéfico para eles. Sobretudo para estes 

alunos que às vezes estão aqui um bocadinho... aaa... agrilhoados [sorriso] no 

no no melhor sentido do termo, mas também tem essa essa pequena 

desvantagem, se calhar. É às vezes não terem se calhar a noção (embora nós 

tentemos que isso aconteça por variadíssimas actividades que temos com eles, 

mas...) 

E – Sim. Ia referir isso. As actividades do colégio são... 

B – temos muitas, temos muitas. Mas mesmo assim às vezes parece que só quando 

chegam lá fora é que finalmente percebem um determinado número de coisas. 

Por mais que nós tentemos, de acordo com uma série de actividades que 

fazemos mostrar-lhes essa realidade... não só porque os alunos vão ter com a 

realidade como a realidade vem até eles, aaa... ainda assim, só quando saem 

daqui é que parece que aquilo faz algum sentido. Antes disso às vezes é difícil. 

E – É o conhecimento prático. 

B – Sim. Sim. Sim. 

E – E se fosse Minsitra da Educação? O que é que mudava? O que fazia? O é que 

mantinha?... ao nível da avaliação das aprendizagens?... 
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B – Ai não sei... Se eu mantinha o nível... se mantinha como o nível? 

E – Ao nível da avalia ao nível da avaliação dos alunos, da avaliação das 

aprendizagens, o que é que fazia, o que é que alterava ou...  

B – Ah! Eu se calhar eu eu, pronto, eu acho que a avaliação sumativa externa de 

facto não é não é uma má ideia e, portanto, se... nem é tanto nem é tanto se 

calhar por aquilo que é a minha prática docente num colégio como este. 

Aquilo que eu vou dizer... Como este porque tem estas características e de 

facto aqui as coisas têm a obrigação e uma pressão de vários níveis que se 

calhar não acontece noutro sítio, o que é perfeitamente compreensível aaa... se 

calhar, se o sistema em si fosse um pouco mais apertado e houvesse uma 

exigência um pouco maior as coisas podiam correr melhor. Será que... Não 

acredito obviamente que a única maneira de exigir ou de fazer com que as 

coisas sejam cumpridas seja através do exame nacional... É evidente, se calhar 

há há outras formas, mas se for isso que faz neste momento as pessoas 

cumprirem ou deixar... parece-me que há aqui uma questão de injustiça quer 

dizer, uns alunos que saem de um colégio particular com professores que 

estiveram todo o tempo a pensar que tinham de os preparar para o exame não 

estão a concorrer em pé de igualdade (é por isso aquela questão dos rankings) 

tem as suas vantagens, mas de facto não espelha o que é a realidade de um 

país, não podem estar em pé de igualdade com alunos que claramente estão 

numa turma porque querem acabar o 12.º ano e querem ir trabalhar. É de 

louvar, mas os objectivos não são os mesmos. Portanto, o empenho, se calhar 

dos docentes, não po... é o mesmo porque querem é que eles terminem o 12.º 

ano para irem fazer outra coisa qualquer... o empenho é um. O meu empenho é 

outro. Pôr estas escolas todas ao mesmo nível num ranking é o desvirtuar, do 

meu ponto de vista, a questão do sistema. Parece que andamos todos a fazer o 

mesmo e os alunos são todos iguais. Não são. Portanto, aaa... não sei como é 

que se podia propriamente uniformizar a avaliação de forma a estas questões 

de forma a não existirem... parece-me por exemplo que a medida que a 

Ministra tomou como... enfim excepcional para este ano que é os alunos que 

não terminaram o 12.º ano o ano passado e que não queiram ir para o ensino 

superior fazem o exame de escola. O que à partida só vai levar a exame 

nacional os alunos que verdadeiramente querem ir para a faculdade. 



Beatriz  Entrevista  5 de Janeiro de 2007 

 24 

Acreditamos, portanto, que esses têm objectivos parecidos com os nossos. 

Então aí esses alunos estarão, na teoria, se calhar em pé de igualdade com os 

nossos. Acho que alguma... Não sei, não estava sequer à espera dessa pergunta 

e portanto não tinha pensado na questão, mas alguma coisa que torne o sistema 

mais justo... acho que tinha tinha de acontecer e eu acho que os alunos não 

estão no mesmo pé de igualdade. Já à partida porque... uns podem escolher vir 

para aqui e outros não podem, depois porque os objectivos de quem está aqui 

são diferentes dos outros... e o exame é sempre o mesmo... Portanto, acho que 

alguma coisa deveria ser feita de modo a tornar o sistema mais justo porque 

acho que na teoria é justo na prática não é. Não sei... agora, não tinha pensado 

exactamente numa medida concreta ou... 

E – Não... tudo bem, tudo bem. Era só para saber a a sua opinião e... Diga-me, tem 

mais alguma coisa que queira dizer sobre este assunto e que eu não lhe tenha 

perguntado?  

B – [Pausa] Não... acho que não... para já acho que não...  

E – Também vamos continuar a trabalhar... [risos] 

B – Exactamente. 

E – ...e portanto podemos... 

B – Não tenho assim mais nada. Acho que... tentei responder o melhor que soube 

às perguntas que me fez... 

E – Agradeço-lhe imenso. Agradeço-lhe imenso... 

 

FIM DA ENTREVISTA, mas continuámos a falar e acabei por gravar mais um 

pouco... 
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E – Então, estávamos... retomámos aqui a questão da avaliação e dos parâmetros 

que contribuem para a avaliação, para a nota final... Aaa... e, portanto, estava-

me a dizer que... 

B – ...relativamente à forma como nós avaliamos, temos uma folha de Excel, que 

nos facilita muito o trabalho e portanto, no primeiro período são preenchidos 

os elementos obtidos no 1.º período; no 2.º período e no 3.º período a avaliação 

feita nos períodos para trás vai sendo sempre acumulada com a avaliação dos 

períodos seguintes porque a avaliação é contínua. Nesse acumular de 

avaliação, nesses valores, os dos conteúdos são os que vão sendo sempre 

acumulados; a participação e as atitudes não acumulam as do 1.º período com 

o 2.º e as do 2.º com o 3.º. Porquê? Porque... talvez porque na participação e 

nas atitudes seja onde os alunos mais facilmente mudam aaa... de postura. Um 

aluno, por exemplo... [INTERRUPÇÃO a cassete terminou]. 

 

...avaliar com eles no 1.º período no parâmetro da participação; no 2.º período, 

aaa... melhorou imenso porque passou a estar muito mais participativo, muito 

mais empenhado ou o aluno tinha tido um mau comportamento no 1.º, tinha 

sido classificado com um 8, no 2.º período melhorou... parece-nos um pouco 

injusto que o aluno vá sofrer até ao último período o facto de no 1.º ter tido um 

comportamento que por qualquer razão não foi positiva e então, positivo, e 

portanto, a participação e as atitudes nunca acumulam, são período a período. 

Os conteúdos, os testes e os trabalhos vão sempre acompanhando o aluno ao 

longo, ao longo do do período. Algumas disciplinas têm a possibilidade de, no 

final do período, o aluno retirar o elemento mais baixo... 

E - ...no final do ano? 

B – Peço desculpa, tem toda a razão. No final do ano, retirar o elemento mais 

baixo da sua avaliação, aaa... no caso da disciplina de Português 

especificamente não temos... não há nenhum elemento que seja retirado fora 

no final do ano. Aaa... nunca sentimos necessidade de fazer isso. Porquê? 

Porque, por exemplo, o peso que nós damos aos trabalhos, aaa... que 

normalmente fazem subir bastante a média, é é grande, e, portanto, o peso do 

teste também não é assim... acaba... Mesmo que eles tenham tido um desaire, 

nós próprios também somos capazes de olhar para todos os elementos de 
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avaliação ao longo do ano e perceber que um aluno que sempre teve 16 ou 17 

se por acaso teve um teste com 13, não preciso de ir lá fazer uma conta e tirar-

lhe o 13 para saber quanto é que ele tem; eu própria aaa... olho para lá e, 

perante  um aluno que tem, por exemplo, 13,6 não me custa nada dar-lhe um 

15. Por exemplo, sabendo que a nota dele era um 14 mas tendo em conta a 

evolução ao longo do ano, se eu pensar que se não fosse aquele teste a coisa 

seria melhor, porque o padrão normal dele é sempre 15 ou 16, porque é que 

não lhe posso dar um 15?  Isto são tudo aaa... ponderações que nós fazenos no 

final do ano aaa... caso a caso, aluno a aluno, de acordo com aquilo que vamos 

conhecendo deles e do que é o padrão do comportamento ao longo do ano. 

Nunca... Não tiramos mesmo uma média aritmética no momento de avaliação, 

mas não deixamos de ter isso em conta. 

E – Ok. E depois também fazem aquela... a comparação entre os diferentes 

alunos? Apesar das médias? 

B – Huuumm, se calhar sim. Às vezes eu estou a dar um... estou indecisa entre, 

por exemplo, um 17 ou um 18. Vou ver na turma a quem é que eu dei 17’s e a 

quem é que eu dei 18 e penso “Será que este está mais próximo daquele a 

quem eu dei 18? Estará mais próximo daquele a quem eu dei 17?” às vezes 

isso ajuda-me, outras vezes penso “Bom até é parecido, mas de facto o caso 

dele é tão diferente...” por uma circunstância qualquer... aaa... Mas sim, às 

vezes faço esse esse tipo de comparação, às vezes sim, sirvo-me disso para 

para às vezes decidir algumas indecisões que tenho, sim. 

E – Ok, sim senhor. Muito obrigado...   

 

 


