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Anexo I – Acervo Documental 
 

 

1. Notas de Campo 

  

Semana 23 a 27 de Setembro de 2013 

 

Primeira semana de estágio e muitas expectativas e medos a surgirem. Que tarefas me 

serão dadas? Conseguirei cumpri-las com sucesso? Como será a adaptação a um novo 

contexto e a novas pessoas? E agora? Em altura de eleições, em que se verificam muitas 

movimentações na Divisão e é um período de evidentes mudanças? Estas, entre várias 

questões, têm surgido. 

 

1.ª tarefa – Levantamento da oferta educativa do ensino profissional 

É, então, no segundo dia de estágio que me é dada a primeira tarefa – contactar todos os 

Agrupamentos de Escola, Escolas Profissionais de Cascais e duas outras de Oeiras 

(concelho vizinho), com o intuito de fazer o levantamento da oferta educativa em vigor 

no presente ano letivo 2013-14, no âmbito do ensino profissional (Cursos de educação e 

formação e cursos profissionais). Foi uma tarefa, aparentemente simples, mas que, no 

entanto, se mostrou mais complexa do que pensava, isto, pelo facto de alguns 

agrupamentos se mostrarem incontactáveis durante largos períodos de tempo, ou por 

simplesmente não estar presente a pessoa indicada para fornecer a informação 

solicitada.  

Foi um primeiro contato com as escolas que se mostrou muito interessante, apesar de 

cansativo, pela repetição de discurso (em algumas escolas inúmeras vezes), mas que 

possibilitou uma primeira perceção da agitação que se vive nas escolas, e da sua 

acessibilidade face a uma informação tão simples como a divulgação da oferta educativa 

e respetivo número de turmas. Digo isto, pelo facto de que com a utilização de um 

mesmo discurso em todos os agrupamentos e escolas, as reações foram diversas, uns 

agrupamentos responderam prontamente, outros questionaram bastante, e outros 

remeteram para o pedido de informação via correio eletrónico. Contudo, considero que 

esta tenha sido uma tarefa importante, nesta primeira fase de estágio - reconhecimento 

da instituição -, pelo que me proporcionou conhecer o panorama concelhio do ensino 

profissional. 
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Deste contato, resultou a construção de uma grelha da oferta educativa do ensino 

profissional – Cursos de Ensino e Formação (CEF’s) e Cursos Profissionais – com os 

seguintes indicadores: Agrupamento; Curso; e, Turmas. Do levantamento efetuado 

verificou-se um registo de 13 CEF’s e 33 de cursos profissionais, o que rapidamente me 

fez ver a necessidade de repensar a investigação previamente delineada, uma vez que, 

seriam muitos os cursos a analisar para apenas um ano letivo face o nível de 

complexidade pretendido para a investigação. 

 

Leituras de Documentos da Câmara 

Também ao longo desta semana procedi à leitura aprofundada de alguns documentos da 

Câmara, tanto gerais como mais específicos do Núcleo de Ensino Profissional (NEP), 

no qual estou a desenvolver o meu estágio.  

 

Início da Construção dos Instrumentos de Recolha de Dados para o Dispositivo de 

Monitorização 

Comecei, ainda, a formular uma primeira versão de um guião de entrevista e de um 

questionário a aplicar aos coordenadores de curso e alunos, respetivamente. Ambos os 

instrumentos de recolha de dados têm como objetivo recolher informação importante, 

junto dos intervenientes mais diretos dos cursos profissionais, no que diz respeito ao 

funcionamento e gestão dos mesmos, de forma a ter presente as representações, tanto de 

alunos como professores, criando assim uma triangulação de informação para a 

construção do dispositivo de monitorização. 

Mais especificamente, o guião de entrevista tinha como objetivos conhecer a trajetória, 

o funcionamento e as motivações que estão na origem do curso profissional, conhecer a 

ação desenvolvida pelo coordenador/diretor no seu contexto de trabalho, e compreender 

as representações que este e os outros possuem face ao curso profissional. O 

questionário pretendia perceber as motivações e as representações dos alunos face ao 

funcionamento e gestão do curso (tempos, recursos, espaços, parcerias), grau de 

satisfação face o curso que frequentam e, também, expectativas futuras após o curso 

profissional.  
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Semana 30 de Setembro a 4 de Outubro de 2013 

  

Acompanhamento de reuniões  

Neste processo de reconhecimento do Núcleo de Ensino Profissional (NEP), no que diz 

respeito aos projetos desenvolvidos, aos atores inerentes e, ainda, à sua intervenção face 

às escolas, esta segunda semana de estágio revelou-se bastante importante, na medida 

em que tive a oportunidade de acompanhar a responsável do NEP em alguns dos seus 

compromissos, nomeadamente em três reuniões e num workshop do Green Festival. 

A primeira reunião, que me proporcionou conhecer um outro espaço utilizado pela 

divisão – o Laboratório de Aprendizagens – foi a propósito da realização de uma feira 

de profissões nas escolas. Este é um projeto em colaboração com a empresa Inspiring 

Future, tendo como objetivo levar às escolas diferentes universidades e realizar 

diferentes workshops acerca da mobilização de competências e do acesso ao ensino 

superior. Neste sentido, e por aquilo que pude perceber, o papel da câmara, e mais 

concretamente do NEP, é enquanto mediador e facilitador do contato entre as escolas e 

a empresa, sendo a câmara a primeira a apresentar o projeto às escolas. Assim, foram 

discutidos vários pontos: o número de dias disponíveis para as escolas do concelho, e 

daí o debate quanto à junção de diferentes escolas num mesmo dia; a importância na 

escolha das universidades, visto que para algumas escolas será mais importante a 

presença de determinadas universidades, tendo em conta o contexto e cultura escolar; e 

ainda, o esclarecimento de parceiros, tanto da Inspiring Future, como da câmara. Foi 

uma reunião tranquila e de carácter pouco formal, tendo sido percetível uma abertura de 

ambas as partes face ao esclarecimento de dúvidas. Consegui também perceber que esta 

iniciativa partiu da própria empresa, tendo sido esta a contactar a Câmara de Cascais.  

A segunda reunião da semana – com os Serviços de Psicologia e Orientação Escolar 

(SPOs) – constituiu o primeiro grande contato direto e pessoal com as escolas, na 

medida em que foi a primeira visita a uma escola enquanto estagiária da Câmara 

Municipal de Cascais, o que proporcionou, de imediato, uma reflexão pessoal acerca de 

todo o percurso académico, pois já não estava a entrar na escola como aluna, mas sim 

como profissional de educação. A reunião mostrou-se uma experiência interessante, 

tanto por ter possibilitado perceber uma realidade para mim desconhecida, - a dos 

psicólogos de orientação escolar dos agrupamentos e escolas do concelho -, como 

também, por ter possibilitado compreender algumas das pressões e interrogações feitas à 

Câmara. Consegui perceber pelo ambiente descontraído que estes profissionais já 
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exercem funções nas escolas há algum tempo, sendo profissionais do quadro, e que há 

uma estreita ligação entre muitos deles.  

A ordem de trabalhos da reunião incorporou dois pontos essenciais, um primeiro 

relativo ao estudo de interesses profissionais e expectativas formativas e um segundo 

relativo à Inspiring Future. Quanto ao primeiro ponto, foram debatidas algumas 

questões do inquérito a aplicar aos alunos (inquérito esse elaborado pela coordenadora 

do NEP e por duas das psicólogas presentes), assim como a hipótese de um 

reajustamento da amostra, tendo ficado decidido que seria alargado a alunos das escolas 

profissionais, e não apenas a alunos dos agrupamentos de escolas. 

O segundo ponto mostrou-se mais polémico. A coordenadora do NEP apresentou o 

projeto da feira de profissões, mostrando a proposta de aglomeração de algumas escolas 

(ou seja, uma escola teria de acolher uma ou mais escolas no evento), o que causou 

alguma controvérsia e agitação. Percebi que algumas escolas se sentiram sobrepostas a 

outras como que as suas identidades tivessem sido postas em causa. Foram feitas muitas 

questões, muitos pontos foram reprovados, e até com alguma agressividade, mas, no 

entanto, num momento de balanço final da reunião e aquando do questionamento dos 

interessados, todas as escolas deram um parecer positivo, dizendo que estavam 

interessadas no projeto. Contudo, algo que ficou bastante claro, tendo sido ressaltado 

várias vezes, foi que a resposta e decisão final teria de ser dada pelos Diretores de 

Escola. 

Esta foi uma reunião que me fez perceber alguns constrangimentos entre as escolas e a 

câmara e a difícil relação existente, muito no que diz respeito às restrições económicas 

e, como tal, à existência de uma impossibilidade de compromisso da câmara face à 

escola na cedência de alguns serviços, como por exemplo, o transporte (serviço 

requerido e necessário para o projeto da feira de profissões).  

 

Reunião com a Coordenadora do Núcleo – Dispositivo de Monitorização 

Neste mesmo dia, tive ainda uma outra reunião com a Coordenadora do NEP e uma 

colaboradora da Câmara, que está a trabalhar na construção de uma plataforma para o 

ensino profissional. Esta foi uma reunião, bastante interessante e que me ajudou 

bastante pois, em jeito de trabalho conjunto, procedemos a um enriquecimento dos 

instrumentos a utilizar para a construção do dispositivo de monitorização (questionários 

aos alunos, seguindo da utilização da metodologia focus-group para aprofundamento de 

algumas questões do questionário e, ainda, entrevista semidirectiva aos coordenadores 
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de curso) e foram-me dadas referências importantes face ao tema do ensino profissional 

(Joaquim Azevedo e Competências Essenciais para a Aprendizagem (Quadro de 

Referência Europeu)). Da reunião saiu, então, uma proposta de reformulação do guião 

aos coordenadores de curso e dos questionários aos alunos, tendo sido inseridos novos 

indicadores, como por exemplo, os apoios e dificuldades dos alunos, e a ligação ao 

mundo do trabalho. 

 

Participação no Evento Green Festival 

Ainda nesta semana, tive a oportunidade de acompanhar um workshop no evento Green 

Festival, dado por duas técnicas da câmara (a coordenadora do NEP e uma técnica da 

Equipa de Tempo Livre, Lazer e Educação Não Formal). Esta foi uma atividade de 

promoção e experimentação de dois workshops, desenvolvidos ao longo do ano em 

algumas escolas no concelho, acompanhados por estas mesmas técnicas, nomeadamente 

de Biodanza (favorece o desenvolvimento humano dos jovens através de vivências 

integrativas induzidas pela música e a dança) e Teatro (concentra-se na tomada de 

consciência do potencial de cada adolescente, bem como no reforço de competências 

relevantes para identificar oportunidades). Foi uma experiência muito interessante a 

dois níveis: um primeiro, relativo à perceção face a proximidade e respetiva importância 

dada pelas duas técnicas à ligação com as escolas, uma vez que estão inteiramente 

inseridas no projeto e são as próprias a dar os workshops; e, num segundo nível, relativo 

à minha aproximação com duas técnicas, associado ao facto de estarmos num contexto 

mais informal e fora do espaço Câmara. Notei que foi um momento de aproximação que 

influenciou a minha integração na câmara, na medida em que passei a sentir a minha 

presença mais natural. 

 

Semana 7 de Outubro a 11 de Outubro de 2013 

 

Após duas semanas de estágio, já tendo assistido a algumas reuniões e tendo 

experienciado situações interessantes, surgiram algumas dúvidas e questões. Estas 

dúvidas e questões foram esclarecidas no ponto de situação com a Coordenadora do 

Núcleo de Ensino Profissional (NEP), pelo que tive a oportunidade de partilhar a minha 

opinião, perceções e expectativas face ao estágio e, também, face à leitura de alguns 

textos de um autor aconselhado pela mesma – Joaquim Azevedo.  
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Reunião com a Coordenadora do Núcleo – Ponto de Situação 

Com esta reunião, foi possível esmiuçar e clarificar alguns aspetos, nomeadamente, no 

que diz respeito a termos específicos do ensino profissional e à diferença que existe 

entre a formação profissional pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

e a formação profissional pelas escolas secundárias e profissionais. Assim, fiquei a 

saber que o primeiro é financiado pelo ministério da economia e do trabalho e, 

especificamente em Cascais decorre no Centro de Formação Profissional de Alcoitão, 

sendo que o sistema de aprendizagem equivalente às escolas secundárias e escolas 

profissionais corresponde aos cursos de aprendizagem, tendo um catálogo próprio. Por 

outro lado, o segundo é financiado pelo ministério da educação, e a formação obedece 

ao catálogo da Agencia Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP). 

Deste modo, percebi que o contato existente entre a formação profissional do IEFP e as 

escolas secundárias e escolas profissionais processa-se de modo muito informal, mas, 

no entanto, e quando analisando os catálogos de qualificações, verifica-se uma enorme 

semelhança. 

 

Construção da grelha dos cursos profissionais por área de educação e formação 

Neste sentido, e após esta primeira reunião surgiu uma tarefa, que no meu ponto de 

vista, se tornou bastante enriquecedora e deu origem a um instrumento fundamental 

tanto para o estágio, como para a investigação, e, assim para a construção do dispositivo 

de monitorização do ensino profissional de Cascais. Este instrumento corresponde a 

uma grelha dos cursos profissionais por área de educação e formação segundo o 

catálogo da ANQEP, uma vez que se trata dos cursos das escolas secundárias e 

profissionais. Assim, os indicadores presentes na grelha são: código da área de educação 

e formação; área de educação e formação; nome do curso profissional; e por fim, 

agrupamento de escola. 

 

Balanço Dispositivo de Monitorização 

Também na mesma reunião, apresentei a segunda versão do guião de entrevista aos 

coordenadores de curso e do questionário aos alunos, sendo que o guião ficou aprovado 

e concluído. Contudo, o questionário ainda tinha alguns pontos a melhorar, uma vez 

que, havia algumas questões sensíveis, que poderiam ser mal interpretadas pelos 

professores e coordenadores, podendo os mesmos pensar que o seu trabalho estava a ser 
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posto em causa, nomeadamente quanto às suas funções de orientação e a importância do 

seu trabalho face os alunos. Pensámos, assim, as duas, numa proposta de melhoria. 

 

Aula do curso de ensino e formação de Marinharia  

Ainda nesta semana, tive a possibilidade de assistir a uma aula do curso de ensino e 

formação de Marinharia, curso iniciado este ano e com elevadas expectativas para que 

no próximo ano tenha continuação em curso profissional. Foi uma experiência muito 

boa, em que me foi possível assistir à segunda aula em alto mar e, como tal, observar o 

envolvimento e o interesse dos alunos face ao curso e às suas especificidades. Percebi a 

importância das parcerias existentes e a importância da colaboração da câmara para a 

criação do curso, visto que foi a mesma que disponibilizou um dos barcos utilizados, - o 

“Estou para ver” - para as aulas práticas em alto mar. Assim, o curso tem ao seu dispor 

dois barcos o “Estou para ver” e a “Boneca”, e foi neste último que acompanhei a aula.  

A “ Boneca” sendo uma embarcação mais pequena e mais instável apenas podia levar 5 

alunos e foi acompanhada pelo coordenador de curso, um professor já com muita 

experiência, tanto a lecionar como no que se refere ao mar, sendo já marinheiro há 

muitos anos. Consegui perceber que cativa muito os alunos pelas suas histórias, e por 

verem nele uma referência enquanto marinheiro e enquanto “capitão” a seguir. É uma 

pessoa muito calma e que constantemente promove a intervenção dos alunos, tanto na 

prática, como a nível teórico para consolidação das aulas em escola. Quanto aos alunos, 

todos passaram por todas as funções possíveis e mostraram-se bastante habilidosos e 

despertos a tudo o que lhes era dito. Aliás, com o passar do tempo, consegui verificar 

um à vontade crescente e daí um manuseamento crescente e mais aperfeiçoado da 

embarcação. 

Esta foi uma aposta da escola, apoiada em grande medida pela câmara, que a meu ver é 

bastante interessante e pertinente, pelo que Cascais apresenta uma zona costeira imensa. 

Assim, ter professores com formação específica é uma mais-valia para os alunos, sendo 

uma iniciativa aliciante para potenciar umas das áreas adormecidas de cascais, que com 

a devida orientação poderá ter um percurso crescente, tanto no que diz respeito ao 

turismo como à pesca. 
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Semana 14 de Outubro a 18 de Outubro de 2013 

 

Construção da grelha dos cursos profissionais por área de educação e formação 

Nesta semana de estágio, e no seguimento da anterior, concluí a grelha dos cursos 

profissionais por área de educação e formação, o que me possibilitou ter uma noção 

abrangente e concelhia das áreas mais afluentes em Cascais, sendo elas: Ciências 

Informáticas; Desporto; Turismo e Lazer; Hotelaria e Restauração; Audiovisuais e 

Produção dos Media; Serviço de Apoio a Criança e Jovem; e Saúde. De seguida procedi 

à leitura de um conjunto de leituras e respetiva esquematização, à semelhança de 

semanas anteriores. 

 

Reformulação dos instrumentos de recolha de dados para o Dispositivo de 

Monitorização 

Ao longo da semana, procedi à reformulação do questionário aos alunos, tendo em 

conta as questões sensíveis, contornando-as pela linguagem utilizada, tendo enviado à 

coordenadora do NEP e à técnica responsável pela plataforma do ensino profissional 

(que me ajudará na construção do dispositivo). 

 

Revisão do relatório de interesses profissionais e expectativas formativas de 2013 

Também nesta semana foi-me pedido que fizesse uma revisão do relatório de interesses 

profissionais e expectativas formativas de 2013. Li-o com bastante atenção e tendo 

muito presente o do ano anterior, pois tinha sido um dos documentos fornecidos pelo 

NEP para um primeiro reconhecimento, detetei um erro num dos slides face aos 

indicadores, mais concretamente, no que se referia às opções de futuro dos alunos após 

a conclusão do curso profissional. Fiquei bastante satisfeita comigo própria, assim como 

a coordenadora, que me agradeceu de imediato e valorizou a minha atenção face à tarefa 

que me tinha dado. Deste modo, constatei que já começo a ter uma boa perceção do 

núcleo e do funcionamento dos cursos, assim como já começo a fazer a aplicação das 

competências já desenvolvidas tanto na produção de instrumentos, como na leitura de 

referencial teórico importante (autores de referência e documentos da Câmara). 
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Semana 21 de Outubro a 25 de Outubro de 2013  

 

Leituras para aprofundamento teórico  

Nesta quinta semana de estágio continuei com leituras e esquematização de textos, 

nomeadamente de Joaquim Azevedo e Maria Helena Madeira. No entanto, senti 

necessidade de fazer uma nova pesquisa bibliográfica mais aprofundada, uma vez que 

algumas das leituras efetuadas previamente, mostraram-se redutores face ao tema que 

pretendo estudar. Com a pesquisa encontrei mais alguns textos, mas também legislação 

relevante. 

 

Reformulação dos instrumentos de recolha de dados para o Dispositivo de 

Monitorização 

Aquando do feedback da coordenadora do NEP, que tinha reunido com a técnica 

responsável pela plataforma, surgiu a necessidade de uma nova reformulação do 

questionário aos alunos, tendo sido inserida uma nova questão no que se refere à relação 

existente com as turmas dos cursos cientifico-humanísticos, quanto a aspetos 

particulares da escola (por exemplo, visitas de estudo, serviços escolares, eventos 

escolares, intervalos e espaços de convívio, etc.). Houve também a necessidade de 

novamente reformular a questão que dizia respeito à importância do papel do 

coordenador na supressão das dificuldades dos alunos, sendo que se abrangeu a questão 

a outros intervenientes diretamente ligados aos alunos (direção da escola, diretor de 

turma/orientador educativo, psicólogo, entidade de acolhimento – tutor, diretor de 

curso, etc.), tendo como base a Portaria n.º 74-A/2013. DR n.º 33, Suplemento, Série I 

de 2013-02-15. 

 

Reunião com a Coordenadora do Núcleo – ponto de situação 

Ainda nesta semana, tive o segundo ponto de situação com a Coordenadora do Núcleo 

de Ensino Profissional (NEP), no qual lhe mostrei a grelha dos cursos profissionais por 

área de educação e formação, sendo que a partir da mesma e da grelha da oferta 

educativa do ensino profissional, procedemos à escolha dos cursos profissionais a 

analisar para o dispositivo de monitorização. Os critérios de seleção recaíram sobre os 

seguintes indicadores: 

 Cursos com o 3º ano, por forma a ter uma perceção mais 

longitudinal do curso; 
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 Diversidade de agrupamentos e escolas (4 agrupamentos situados 

no litoral do concelho, 4 agrupamentos situados no interior do concelho e 2 

escolas profissionais); 

 Diversidade de áreas de educação e formação. 

 

Na reunião ficou aprovado o questionário aos alunos, face a Coordenadora do NEP, 

tendo seguido para aprovação da vereação, pois a mesma mudou com eleições 

autárquicas. 

 

Semana 28 de Outubro a 1 de Novembro de 2013 

 

No seguimento das semanas anteriores, e desta primeira fase de estágio, de 

reconhecimento da instituição, e, mais especificamente do Núcleo de Ensino 

Profissional (NEP) e respetivos projetos, acompanhei a coordenadora do NEP em mais 

uma reunião, sendo que a mesma veio dar-me a conhecer um novo projeto. 

 

Projeto Eco Laboratórios – Reunião de trabalho 

Assim, partindo de uma escola – Frei Gonçalo Azevedo (S. Domingos de Rana) – com 

um projeto de excelência (os Eco laboratórios) assente no tema das energias renováveis 

e reciclagem, a escola procurou parceiros que enriquecessem o projeto, tendo surgido o 

Gabinete da Agenda 21. Este apresentou a proposta de um projeto cujo objetivo é trazer, 

às aulas dos alunos do secundário, uma componente mais prática, trazendo, também, às 

mesmas a realidade de Cascais face aos temas tratados. No entanto, devido à 

complexidade do projeto, que interfere de alguma forma com a preparação dos exames, 

e devido às prioridades que emergem em Cascais nesta temática (implementação contra 

incêndios e sensibilização em educação), foi necessário proceder à marcação de uma 

reunião com os diferentes atores envolventes, para reajustar o plano inicial apresentado 

pelos membros do gabinete da Agenda 21. 

A reunião, na escola Frei Gonçalo Azevedo (S. Domingos de Rana), foi uma reunião 

bastante interessante, na medida em que a presença de diferentes atores, nomeadamente, 

o Diretor da escola, alguns professores, representantes do gabinete da Agenda 21 e da 

Divisão de Intervenção Educativa, contribuiu de forma muito positiva para o sucesso da 

reunião. Cada ator teve voz e de forma muito pertinente e, cruzando sempre com os 

restantes, foi possível chegar a um plano que envolvesse mais do que uma turma no 
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projeto (que era o que inicialmente estava pensado). Esse foi sem dúvida o fator que 

mais me surpreendeu, pois aquilo que inicialmente parecia mais direto e que 

efetivamente seria realizado, rapidamente se modificou. Tanto o ajustamento de 

calendário, tendo em conta a opinião dos professores face ao programa, como a 

articulação dos temas com as disciplinas (pegada ecológica mais associada à biologia 

enquanto que a eficiência energética mais associada à físico-química) e, ainda, a 

definição de prioridades para que o projeto entrasse como reforço do currículo, foram 

tópicos da reunião e que, pela forma como foram abordados, determinaram o sucesso da 

reunião. 

Procedeu-se, também, ao cruzamento de funções, ou seja, tendo em conta uma das 

atividades da proposta de projeto do gabinete da Agenda 21, que consistia na construção 

e posterior análise e cálculo do rendimento e efeitos de um forno solar, chegou-se à 

resolução de que a construção do forno seria efetuada pela turma do curso profissional 

de energias renováveis, enquanto o cálculo do rendimento e efeitos do forno seria feito 

pela turma do curso de ciências e tecnologias. Desta forma, a atividade será 

implementada no seu todo, envolvendo mais que uma turma e, principalmente, 

proporcionando um cruzamento de papéis tendo por base o que cada um está mais 

habilitado a fazer e a sua formação de basa.  

Uma outra preocupação e, pelo facto de o curso profissional ter sido envolvido de 

imediato no projeto, diz respeito, à definição dos espaços para acolher duas turmas e 

também à necessidade de se reajustar os turnos previamente delineados para a turma do 

curso cientifico-humanístico (ciências e tecnologias). 

Revistos os objetivos das temáticas a abordar, as prioridades face aos temas, a sua 

pertinência no programa da disciplina e as respetivas datas para cada uma (até final do 

primeiro período), o coordenador do projeto da Escola (Eco laboratórios) falou acerca 

de uma ideia da escola que se refere à criação de um fórum de apresentação dos 

trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Neste seguimento, foi referido o interesse de 

se produzir algo ao longo das sessões, passível de ser observado pela comunidade 

escolar, e também para futuros anos e aulas, apresentando não só o produto final, mas 

também o processo. 

Foi sem dúvida uma reunião bastante produtiva e cativante, que me fez estar interessada 

a todo momento, pelo cruzamento de vozes e opiniões pertinentes e, principalmente, 

pelo balanço final, sendo que na minha opinião, daquela reunião saiu um projeto muito 

mais completo em que todas as partes interessadas saíram satisfeitas. Outro fator 
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relevante, a meu ver, refere-se ao respeito pelos tempos de cada um, uma vez que os 

professores não conseguiram dar datas a longo prazo, tendo ficado agendada uma 

reunião para meados de Dezembro, para uma avaliação, balanço e reajuste do restante 

plano. 

 

Oficina de Formação de Professores “A Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Após a reunião a coordenadora do Núcleo de Ensino Profissional (NEP), pediu-me que 

acompanhasse as sessões deste projeto, que neste período letivo serão maioritariamente 

às segundas-feiras. No entanto, e já anteriormente, a mesma, já tinha pedido a minha 

presença numa oficina de formação para docentes que decorrerá ao longo de dez sessões 

entre Dezembro e Março. O tema da formação é: “A Escola na Promoção da 

Empregabilidade – Desafios, Recursos e Dinâmicas”, destinam-se à dimensão dos 

cursos de carácter profissionalizante, incidindo sobre a realidade da transição escola – 

mercado de trabalho, e o papel apoiante dos agentes educativos que acompanham este 

processo. O público-alvo desta oficina de formação abrange diretores e coordenadores 

de cursos profissionalizantes, docentes e diretores de turma de ensino secundário de 

escolas públicas e privadas e escolas profissionais do concelho de Cascais. 

 

Semana 4 de Novembro a 8 de Novembro de 2013 

 

Reunião Inspiring Future 

Nesta semana de estágio, tive a oportunidade de acompanhar a Coordenadora do Núcleo 

de Ensino Profissional (NEP) na segunda reunião com a Inspiring Future. A reunião 

decorreu no Laboratório de Aprendizagens com os dois representantes da empresa e 

teve como objetivo dar mais um passo na concretização da feira de profissões nas 

escolas de Cascais. No entanto, face a situação atual da Câmara, que se encontra à 

espera da aprovação de diversos projetos por parte da vereação, falou-se 

maioritariamente do feedback dos SPOs (Serviços de Psicologia e Orientação Escolar) 

relativamente à proposta. A coordenadora falou acerca da pouca recetividade de 

algumas escolas, uma vez que, a aglomeração das mesmas é algo constrangedor e que 

afeta a suas identidades, tendo enunciado cerca de 4/5 escolas interessadas no projeto.  

No entanto, a expectativa da coordenadora, e tendo em conta a experiência que tem com 

as escolas, é de que a adesão vai ser maior, mas que quando apresentado o projeto é 
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importante ter em atenção o discurso, pois Cascais é um concelho que tem trabalho a 

intervenção a nível do território e do todo. 

Foram dadas propostas de datas para uma futura reunião de apresentação do projeto às 

escolas (com os diretores e SPOs) pela própria empresa, na medida em que seria um 

meio de reunir as escolas e chegar a conclusões e datas definitivas para o evento, pois a 

empresa tem uma grande necessidade em fechar calendário. Foram, também, reservados 

11 dias para as escolas do Concelho, como forma de tornar um evento global e 

contínuo, pelo que a empresa estaria no concelho nas semanas x e não na escola y ou z. 

 

Construção de Cronograma de Estágio 

Ao longo da semana procedi à construção do Cronograma de Estágio, mais 

concretamente do cronograma relativo às visitas às escolas para aplicação dos 

instrumentos de recolha de dados para posterior construção do dispositivo de 

monitorização. 

 

Reunião com a Coordenadora do Núcleo – Ponto de Situação 

Então, no terceiro ponto de situação com a Coordenadora do NEP, apresentei a proposta 

de Cronograma de Estágio (relativo às visitas às escolas para aplicação dos 

instrumentos de recolha de dados), sendo que teve se sofrer alguns ajustes, face aos 

estágios profissionais dos cursos. As visitas às escolas ficaram, assim, agendadas entre 

meados de Dezembro e finais de Fevereiro. Com o decorrer da reunião e tendo referido 

a proposta para efeitos de investigação de comparar dois cursos iguais situados em 

escolas diferentes (uma no interior do concelho e outra no litoral do concelho), e em 

contextos sociais diferentes (o interior é a zona mais pobre/desfavorecida do concelho, e 

o litoral, pelo contrário é a mais rica do concelho), a coordenadora sugeriu a 

comparação entre um curso considerado qualificado (com uma parceria externa, cujo 

uma componente do curso é dada por essa parceria) e um curso não qualificado (todo o 

curso é assegurado pela escola e respetivos professores). É uma outra hipótese de 

investigação que fica no ar, que me parece bastante interessante, mas que, no entanto, 

necessita de um maior aprofundamento. 
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Semana 11 a 15 de Novembro de 2013 

 

Aplicação de um teste de terreno do questionário – Dispositivo de Monitorização 

Na oitava semana de estágio procedi à aplicação de um teste de terreno do questionário 

destinado aos alunos do ensino profissional, de modo a proceder a uma aplicação 

experimental do mesmo a uma amostra diferente da que será submetida (alunos do 

ensino profissional dos diferentes anos – 1.º, 2.º e 3.º) para a construção do dispositivo 

de monitorização. Este procedimento tem como objetivo validar o questionário, na 

medida em que pretende otimizar a sua eficácia na recolha de informação, verificando 

que este se encontra bem construído, e que todas as questões estão explícitas. Construí 

também as questões de focus-group para aplicar aos alunos que visa o aprofundamento 

de algumas questões do questionário. 

 

Reunião com a Coordenadora do Núcleo – Ponto de Situação 

Ainda nesta semana, no ponto de situação com a Coordenadora do Núcleo de Ensino 

Profissional (NEP), realizei em conjunto com a mesma, a análise de ambos os 

instrumentos, sendo que o teste de terreno se mostrou bastante pertinente e ajudou na 

deteção de pequenas falhas no questionário e, por sua vez, de uma melhor explicitação 

de algumas questões. Relativamente ao focus-group, ainda que as questões estivessem 

pertinentes, pareceu importante completar um pouco mais, assim como estruturar 

segundo um guião – introdução, sensibilização, exploração e fecho. Neste seguimento 

surgiu a necessidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada acerca da metodologia 

focus-group, tendo sido sugerido o autor Richard Krueger. 

 

Oficina de Formação de Professores “A Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Na sequência do ponto de situação, e pelo facto de a Coordenadora do NEP entrar de 

férias brevemente, surgiu uma tarefa a realizar na sua ausência, que diz respeito à 

formação que irei estar a acompanhar de Dezembro a Março. A tarefa consiste em nos 

dias 28 ou 29 de Novembro telefonar para o Centro de Formação de Professores e pedir 

o número de participantes inscritos para a formação e perguntar acerca do material 

pedagógico (folha de presenças, folha de sumários, etc), se já está disponível, ou não, e 

quando o poderei levantar. De seguida a ter a respetiva informação, terei, ainda, de 

telefonar para a Unidade de Promoção de Emprego de Cascais, para dar conhecimento 

da informação dada pelo Centro de Formação de Professores aos responsáveis da 
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formação. Foi-me ainda pedido, que caso o material pedagógico não esteja ou não tenha 

perspetiva de estar disponível, que eu própria avance com a preparação do mesmo. 

 

Leituras para aprofundamento teórico  

Ao longo da semana, e quando assim se possibilitava, continuei com a esquematização e 

leitura de textos, mais concretamente da autora Fátima Antunes e do autor Joaquim 

Azevedo, de modo a ter a informação selecionada e organizada por texto, acessível a 

qualquer momento. 

 

 

Semana 18 a 22 de Novembro de 2013 

Projeto Eco Laboratórios 

Foi na presente semana de estágio que se iniciou um dos projetos que estarei a 

acompanhar ao longo do ano – Eco Laboratórios. Relembrando, este é um projeto de 

uma das escolas do concelho de Cascais, mais concretamente da escola Frei Gonçalo 

Azevedo (S. Domingos de Rana), cujo objetivo é complementar as aulas 

(nomeadamente de biologia e físico-química) com uma abordagem de ensino inovadora 

através da conjugação de aulas teóricas e práticas. O projeto pretende contextualizar as 

aulas e as temáticas a abordar no dia-a-dia do aluno no contexto geográfico da 

escola/casa, na medida em que se pretende que os alunos transponham os 

conhecimentos e as competências apreendidas para o seu quotidiano e para os seus 

pares (família, colegas, amigos, professores, etc.), conjugando os temas com os 

interesses pessoais de cada um. Os temas a abordar são: alterações climáticas, pegada 

ecológica, energias renováveis e eficiência energética. 

 A primeira sessão, que decorreu na segunda-feira de manhã, contou com a 

presença de duas turmas, uma de décimo ano do curso de ciências e tecnologias (curso 

cientifico-humanístico) e outra de décimo primeiro ano do curso de técnico de energias 

renováveis (curso profissional), abrangendo aproximadamente 45 alunos. Como tal, 

surgiu a necessidade de criar dois turnos, sendo que o primeiro abarcou os alunos do 

curso profissional e alguns do curso cientifico-humanístico, e o segundo apenas alunos 

do curso cientifico-humanístico. 

 Na generalidade, a primeira sessão correu bem em ambos os turnos, sendo que a 

meu ver, foi mais positivo no segundo, uma vez que os alunos mostraram um maior 

interesse no tema e nas atividades propostas. No entanto, a sessão com o primeiro turno 
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também funcionou bem, e os alunos conseguiram perceber o pretendido, apenas 

constatei uma maior agitação por parte dos alunos e alguma distração em alguns 

momentos. 

 A sessão foi conduzida e orientada pelo técnico do gabinete da Agenda 21, 

(técnico que construiu o projeto em colaboração com a sua estagiária - geógrafo e 

engenheira do ambiente em conclusão de dissertação, respetivamente), sendo que os 

conteúdos teóricos foram apresentados pelo mesmo, numa abordagem expositiva, mas 

tendo sempre presente exemplos práticos do quotidiano. O tema da sessão foi alterações 

climáticas, e, de uma forma geral, os conteúdos apresentados foram: os gases de efeito 

de estufa (GEE); fontes de GEE (utilização de combustíveis, influência da alimentação, 

etc.); como se medem as alterações climáticas (alteração do nível do mar, por exemplo); 

efeitos das alterações climáticas (desertificação, incêndios, etc.); medidas de adaptação 

e mitigação (por exemplo, utilização de vidros térmicos e andar a pé ao invés de carro, 

respetivamente); soluções aos diferentes níveis (internacional, nacional e local); PECAC 

- plano estratégico de Cascais face às alterações climáticas (solução local); os efeitos do 

PECAC em cada um dos sectores de estudo (saúde, recursos hídricos, biodiversidade, 

agricultura, zonas costeiras e turismo); e por fim, algumas das soluções já aplicadas em 

cascais, face a estratégias de ação assentes em medidas de mitigação e adaptação (por 

exemplo, o autocarro Buscas e o plano de educação para a sustentabilidade). 

De seguida à apresentação teórica foi proposta o preenchimento de uma ficha composta 

por exercícios práticos e orientados para o quotidiano, cujo objetivo se prendia 

maioritariamente com as medidas de mitigação, ou seja, medidas de contenção face ao 

aquecimento global, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa, ou seja, a 

ficha pressupunha uma reflexão dos alunos relativamente a ações práticas e viáveis de 

mitigação no seu quotidiano, e mais concretamente na sua casa e escola. Para esta 

atividade o meu papel já foi mais ativo, uma vez que em cada um dos turnos 

acompanhei um dos grupos de trabalho. Foi uma experiência muito interessante, tanto 

pelo contato direto com os alunos, como pela oportunidade de estar a colaborar num 

projeto de sensibilização e de educação para a sustentabilidade, o que no meu ponto de 

vista é bastante importante na construção da identidade dos jovens e na sua consciência 

social face às questões ambientais. 

 Ainda no seguimento desta atividade, e pelo facto de os técnicos da Agenda 21 

serem pessoas recetivas, tomei a liberdade de fazer uma sugestão para o projeto, que 

consistia no estabelecimento de um top de medidas a aplicar para cada semana, ou seja, 
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extraindo as respostas de cada um dos grupos e cruzando-as, apresentar, numa 

perspetiva de compromisso, as três medidas que a turma considerou mais importantes, 

desafiando, assim, os alunos a concretiza-las ao longo da semana.  

 

Projeto Manta Dança  

Um outro acontecimento a ressaltar nesta semana de estágio, diz respeito ao convite 

feito pela Escola Frei Gonçalo Azevedo, e mais concretamente do curso profissional de 

técnico de apoio à infância, para comparecer e assistir a um exercício protagonizado 

pelas alunas do terceiro ano do respetivo curso. Este exercício surgiu na sequência do 

Projeto Manta Dança que se constituiu no reflexo da avaliação feita ao percurso 

previamente vivenciado no Centro Cultural de Cascais (parceiro ativo do curso 

profissional) pelo grupo de alunas em questão. Esta avaliação teve como elementos 

fundamentais as linguagens performativas, nomeadamente a dança e o teatro, tendo-se 

revelado instrumentos importantes de comunicação e desenvolvimento pessoal. 

Com o objetivo de elevar outras formas de pensar e de evidenciar a expressividade do 

corpo e a sua própria linguagem este projeto teve como referência uma das exposições 

do Centro Cultural de Cascais – “Retratos de Família Manta” (inclui obras de três 

gerações e de quatro artistas) -, procurando assim a construção individual e coletivas do 

individuo. 

A meu ver foi um exercício muito bem conseguido, com uma notória envolvência e 

trabalho de todas as alunas, assim como da equipa. Foi um exercício de alta 

expressividade em que a dança o teatro e, ainda, a meu ver, a expressão corporal 

tiveram uma forte conotação, transmitindo diferentes sentimentos e sensações a quem 

estava a assistir pela diferente conjugação de movimentos, expressões, músicas e 

intensidades. 

Após o exercício foi promovido um espaço de discussão, no qual foi apresentado o 

sentido do projeto e foi feita a sua contextualização. Foi dada voz às protagonistas, as 

alunas, que tiveram a oportunidade de caracterizar a experiência que vivenciaram numa 

palavra. Contudo, houve uma explicação e comentário mais alongado por parte de 

algumas delas, tanto no seguimento da explicação do projeto, como do momento de 

questões e comentários do público. As críticas tecidas foram bastante positivas, 

principalmente pelas alunas mais novas do curso profissional, (pois as turmas de 

primeiro e segundo foram também convidadas a assistir) tendo sido evidente uma 
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marcada admiração pelo trabalho das colegas e a descoberta de algumas capacidades 

que até ao momento eram desconhecidas.  

Neste sentido, e após um comentário bastante positivo, o Diretor da escola, que também 

foi assistir ao exercício, aproveitou o momento para anunciar a todas as turmas em 

conjunto a preparação que está a ser feita na criação e construção de um curso de 

especialização tecnológica (CET - formação pós-secundária não superior que visa 

conferir qualificação do nível 5). Isto é, um curso com expressiva continuação do curso 

profissional que estas alunas frequentam atualmente, tendo referido a possível parceria 

com a Escola Superior de Educação de Lisboa, pelo que o objetivo é criar já uma 

ligação direta com o Ensino Superior, para quem o desejar e já a obtenção de alguns 

créditos pelo curso de especialização tecnológica. Foi uma boa novidade, no qual 

constatei um assumido entusiasmo das alunas pelos comentários produzidos. A meu ver, 

é um passo importantíssimo para a escola, e uma aposta num projeto de continuidade 

pelo sucesso que o curso tem vindo a ter. 

 

V Seminário Espaço S  

Ainda nesta semana, na companhia de uma colega de faculdade e também estagiária na 

câmara, e por sugestão da Coordenadora no Núcleo de Ensino Profissional fui assistir 

ao V Seminário Espaço S. O seminário decorreu no auditório da Casa das histórias 

Paula Rego, ao longo de todo o dia, tendo o tema “[Des]Envolve-te”. As comunicações 

foram variadas e os convidados também, pelo que o seminário se subdividiu em quatro 

mesas fundamentais, nomeadamente: Mesa 1 – Cuida-te; Mesa 2 – Alimenta-te; Mesa 3 

– Envolve-te: os jovens e a comunidade; e por fim, Mesa 4 – Desafia-te… a desativar 

uma bomba. 

A par da sessão de abertura, cujo objetivo se prendeu com a contextualização do 

seminário e principalmente do tema deste ano, e da sessão de encerramento assente na 

conclusão e no fecho do seminário, foram trazidos muitos temas interessantes. Contudo, 

a meu ver alguns deles pouco interligados entre si, no que diz respeito às mesas em 

questão. Porém, as comunicações tiveram o valor em si, os oradores esforçaram-se por 

trazer ao público assuntos da atualidade e da realidade que se vive. De entre muitos, 

sublinhar os temas referentes à adolescência, e mais concretamente do desenvolvimento 

saudável do adolescente, tanto na perspetiva médica como psicológica, nos quais 

assuntos como a sexualidade, o desporto, o desenvolvimento psicossocial, o papel da 

família e os serviços existentes atualmente foram abordados. Salientar, também, a 
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importância da alimentação, a implementação de novos hábitos, o papel das emoções no 

que se refere à nutrição e as suas consequências futuras. Neste sentido, ressaltar uma das 

comunicações a que assisti, a do médico pediatra Tojal Monteiro, que pela sua boa 

disposição, experiência, carisma e cuidado, transmitiu e sensibilizou o público face à 

importância da Vitamina D, despertando para o seu valor, e para os efeitos e 

consequências que a sua carência pode gerar não só para os indivíduos da atualidade, 

mas também para as gerações futuras. Por fim, destacar os projetos apresentados por 

jovens do concelho, alguns já conhecidos por mim, outros não. Projetos esses, a nível de 

voluntariado, apoiados pela Câmara de Cascais, e que proporcionaram efeitos muito 

positivos no concelho, assim como nos seus habitantes, possibilitando novas 

experiências, principalmente aos jovens, tornando-os mais ativos e dinâmicos.  

Foi sem dúvida um seminário rico, com temas muito interessantes e que despertou 

algumas ideias e temáticas bastante atrativas e importantes para os jovens de hoje em 

dia. Assim, foi uma atividade que me proporcionou o desenvolvimento de novas 

ferramentas e que me alertou para algumas questões ainda pouco desenvolvidas e 

refletidas por mim enquanto profissional de educação. 

 

 

Semana 25 a 29 de Novembro de 2013 

Projeto Eco Laboratórios 

A segunda sessão do projeto Eco Laboratórios, que decorreu nesta semana de estágio, 

contou, novamente, com a presença das mesmas duas turmas - décimo ano do curso de 

ciências e tecnologias (curso cientifico-humanístico) e décimo primeiro ano do curso de 

técnico de energias renováveis (curso profissional). À semelhança da semana anterior, 

beneficiou aproximadamente de uma amostra de 45 alunos, dispostos em dois turnos, 

tendo o primeiro abarcado os alunos do curso profissional e alguns do curso cientifico-

humanístico, e o segundo apenas alunos do curso cientifico-humanístico. 

 A sessão, conduzida e orientada pelo técnico do Gabinete da Agenda 21, seguiu 

o mesmo tema da semana anterior – alterações climáticas – tendo sido dividida em duas 

partes, uma primeira de carácter teórico no qual foram sistematizados conteúdos e uma 

segunda de carácter prático, onde se procurou a consolidação de conhecimentos por 

parte dos alunos, através do preenchimento de uma ficha temática. 

 No que diz respeito à primeira parte, que decorreu de forma expositiva, foram 

revistos e reforçados os conceitos abordados na sessão anterior (adaptação e mitigação). 
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No entanto, o técnico optou por uma abordagem diferente, recorrendo a diferentes 

exemplos práticos, nomeadamente as medidas trabalhadas e sugeridas pelos alunos na 

sessão anterior, pelo que daí foi criado e apresentado o Top 10 das medidas de 

mitigação por nível de relevância para cada uma das turmas. Ainda neste sentido, foram 

exploradas as vantagens económicas e ambientais, e também, os obstáculos de algumas 

medidas, como forma de sensibilizar os alunos para a importância das suas ações, uma 

vez que muitas destas apenas dependiam de uma mudança de comportamento.  

O seguimento da sessão, a nível teórico, teve um maior enfoque na adaptação e nas 

medidas de adaptação. O técnico continuou com a mesma abordagem, isto é, recorrendo 

a exemplos reais e do quotidiano, nomeadamente: os parques de cascais, pelo 

aproveitamento da vegetação presente construindo apenas vias para passear; colocação 

de barreiras nas dunas para que estas não sejam destruídas pelo aumento do nível do 

mar; colocação de trepadeiras no interior dos edifícios para refrigeração; plantação de 

árvores, que proporcionam o arrefecimento das zonas urbanas, mas também por ser 

considerada uma medida de mitigação pela absorção do dióxido de carbono; e ainda a 

sensibilização e educação ambiental através da presença de técnicos nas escolas para 

apresentação aos alunos, ações de plantação de árvores e vegetação, ou seja, aumento de 

áreas verdes (Cascais Natura), e ainda, pelo serviço de técnicos que fazem auditorias a 

casas para saber os gastos que têm e quanto podem poupar.   

Posteriormente à componente de carácter teórico, os alunos procederam ao 

preenchimento de uma ficha composta por exercícios práticos e orientados para o 

quotidiano, cujo objetivo consistia na escolha de uma medida de mitigação para casa e 

outra para a escola por parte de cada grupo, não podendo ser repetida entre os mesmos. 

Essa escolha foi feita com base no conjunto de novas medidas sugeridas pelos alunos na 

sessão anterior, para que daí haja uma maior responsabilidade de cada um na 

concretização dessas medidas, uma vez que as mesmas, escolhidas por cada grupo, 

serão trabalhadas por eles ao longo do ano. Assim, numa primeira fase os alunos 

tiveram de escolher duas medidas (uma para casa e uma para escola), enquanto numa 

segunda fase tiveram de a desenvolver em diferentes aspetos, mais concretamente no 

que se refere a quem os ajudaria na aplicação da medida, como a aplicar, quais os 

recursos necessários, quais os obstáculos à sua aplicação e por fim, o nível de 

dificuldade para aplicar as medidas escolhidas. Esta atividade contou com o 

acompanhamento dos restantes presentes, nomeadamente os professores e os 
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representantes da câmara, sendo que num dos turnos, o segundo, houve ainda tempo 

para a respetiva apresentação por cada um dos grupos.  

Na globalidade a sessão correu bem, os alunos mostraram-se interessados, ainda que 

com alguma agitação. Houve uma maior participação, e até a partilha de experiências 

por parte de um aluno, pelo reconhecimento de um projeto e pela participação no 

mesmo (Cascais Natura). Contudo não houve tempo para realizar o exercício acerca das 

medidas de adaptação.  

 

Pesquisa de fundos de financiamento para o ensino profissional  

Ao longo da semana, fui também realizando uma nova tarefa pedida pela coordenadora 

do Núcleo do Ensino Profissional, nomeadamente a pesquisa de fundos de 

financiamento para o ensino profissional. Esta tem sido uma tarefa difícil, pelo que não 

ficará apenas por esta semana, uma vez que a informação encontrada e o financiamento 

disponível está maioritariamente associado a intercâmbios e a projetos de mobilidade na 

união europeia. 

 

Reunião com a Orientadora de Mestrado 

Ainda nesta semana, decorreu a segunda reunião com a orientadora de estágio que se 

realizou em conjunto com a Mariana, colega de faculdade e também estagiária na 

câmara de Cascais. Foi uma reunião bastante produtiva, na qual foi possível esclarecer 

algumas dúvidas e elucidar alguns aspetos relativos à investigação. Neste sentido, um 

primeiro aspeto salientado pela orientadora diz respeito à importância das notas de 

campo para o relatório e para a posterior categorização das mesmas por áreas 

específicas, das quais é importante definir categorias orientadas para o estágio e 

categorias orientados para a investigação. Assim, percebeu-se que a construção de notas 

de campo representa um instrumento importante face ao futuro relatório, pelo que, 

através da sua leitura, será possível obter uma visão específica de todo o período de 

estágio, e por conseguinte das tarefas e atividades mais relevantes ao longo do ano. 

No seguimento da reunião a orientadora quis saber a situação de cada uma a nível de 

estágio e da investigação. E, neste sentido, falei dos projetos que estou a acompanhar, 

nomeadamente o projeto Eco Laboratórios (na escola Frei Gonçalo de Azevedo) em 

conjunto com o Gabinete Agenda 21, e uma formação para professores e diretores do 

ensino profissional, que iniciará no dia 10 de Dezembro desenvolvendo-se ao longo de 

10 sessões. Para cada um especifiquei o meu papel, mais ativo num e menos ativo 
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noutro, sendo que no primeiro estou mais envolvida enquanto recurso na preparação das 

sessões aos alunos, e no segundo estou como mera presença e representatividade da 

câmara. Referi ainda os intervenientes inerentes em cada um dos projetos, isto é, os 

agentes com quem estou mais em contato para a prossecução dos projetos. 

Um outro aspeto abordado na reunião diz respeito à relevância dos referenciais teóricos, 

pelo que se reforçou a importância de leituras específicas, tendo ficado definidos os 

autores mais importantes, como por exemplo, João Pinhal, João Barroso, Joaquim 

Azevedo e Fátima Antunes. Foram também abordados e explicitados conceitos 

importantes de contextualização, nomeadamente os de descentralização (do centro para 

o local), intervenção autárquica, e, depois, mais especificamente, a intervenção não-

formal e não-competências, por esta ser uma intervenção e uma preocupação da câmara 

fora das competências que lhes estão conferidas. Neste sentido, a importância da ação 

pública e do processo e, ainda, de caracterizar o ensino profissional na sua perspetiva 

histórica. Todos estes elementos são essenciais face à construção da minha 

problemática. 

Daqui surgiu, assim, uma alteração quanto ao projeto de investigação, no sentido em 

que não irei estudar o ensino profissional em si, mas a intervenção da autarquia quanto 

ao ensino profissional no ensino secundário. Esta alteração surgiu no decorrer da 

reunião, da explicação e descrição que fui fazendo do estágio até ao momento, de 

algumas perceções já feitas e, também, do esmiuçar do interesse da câmara nesta área, 

visto ser nova e fora das suas competências. 

Também no decorrer da explicitação das tarefas que me tinham sido atribuídas até ao 

momento, e mais concretamente na que diz respeito à pesquisa de financiamento para o 

ensino profissional, despontou-se uma dúvida a este nível pois a professora referiu que 

o ensino profissional no ensino secundário estava a ser financiado por fundos europeus, 

assim como os respetivos professores estavam a ser pagos pelos mesmos. É algo que 

desconhecia e, como tal, é um ponto a averiguar futuramente. 

Houve, ainda, oportunidade de esclarecer dúvidas quanto à perspetiva de estudo e 

análise da organização, pelo que a orientadora nos esclareceu quanto ao mesmo, 

percebendo-se que a perspetiva adotada será das políticas públicas locais, da sociologia 

da ação pública. 

Um último aspeto abordado na reunião refere-se ao título do relatório, pelo que 

apresentei três propostas, tendo ficado “O ensino profissional no município de Cascais: 
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um estudo de caso”. No entanto, importa referir que não ficou do completo agrado de 

ambas, até pela sua abrangência, podendo possivelmente sofrer alterações. 

 

 

Semana 2 a 6 de Dezembro de 2013 

Projeto Eco Laboratórios 

Na presente semana de estágio, procedi, ao acompanhamento da terceira sessão do 

projeto Eco Laboratórios, dirigida pelos técnicos do Gabinete Agenda 21, cujo objetivo 

se prendeu com o apoio aos alunos no preenchimento de uma ficha de exercícios 

práticos, de consolidação da matéria dada na aula anterior e com um carácter orientado 

para o quotidiano no que diz respeito a medidas de adaptação. 

A ficha era composta por quatro exercícios, sendo que o primeiro consistia na 

hierarquização de 15 medidas de adaptação (top 15) por nível de 

importância/relevância, o segundo na hierarquização de impactes das alterações 

climáticas, o terceiro na escolha de duas medidas de adaptação para a casa e para a 

escola, no qual os alunos tinham de as desenvolver consoante três indicadores – 

impactes associados, vantagens e obstáculos. Por fim, no quarto exercício pretendia-se 

que os alunos caracterizassem as quatro medidas escolhidas anteriormente (duas para 

casa e duas para a escola), segundo o nível de complexidade (técnica, institucional e 

social) e relevância (importância, urgência e no-regrets), calculando de seguida a 

relação entre as mesmas. Este cálculo ajudará os alunos a escolherem uma medida a 

aplicar, por grupo, para cada um dos contextos (casa e escola). 

Em ambos os turnos a sessão correu bem, no entanto notou-se que alguns alunos ainda 

estão desligados e talvez desmotivados face ao projeto e às temáticas abordadas. Tal 

sentiu-se mais concretamente no primeiro turno pela agitação verificada. Contudo, já se 

começa a perceber dinâmica de trabalho em alguns grupos, observando-se um trabalho 

colaborativo, com debate das questões em que todos os elementos têm voz e 

participação ativa. Este foi um ponto abordado por nós, agentes da câmara, pelo que irá 

haver um esforço de inovação e maior criatividade das atividades propostas e das 

sessões em si. 

Importa ainda referir que o projeto está a sofrer um ligeiro atraso, pelo que hoje se 

deveria ter iniciado o tema da pegada ecológica, mas não foi possível, pelo ritmo dos 

alunos na prossecução da ficha de exercícios. 
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Pesquisa de fundos de financiamento para o ensino profissional 

No decorrer da semana, continuei ainda, a tarefa iniciada na semana anterior, 

nomeadamente, de pesquisa de fundos de financiamento para o ensino profissional, 

tendo desta vez, procedido a uma pesquisa mais exaustiva e minuciosa, conseguindo 

assim, encontrar algumas entidades com possível potencial. No entanto, esse potencial 

é-lhes conferido a nível do apoio a projetos e não do financiamento direto, pelo que em 

muitas entidades não está explicita a oferta financeira, mas sim de oportunidades, 

nomeadamente, intercâmbios, formação, estágios, entre outros. 

Foi uma tarefa difícil, no entanto que me proporcionou o conhecimento de entidades 

bastante interessantes, com projetos e objetivos aliciantes. Possibilitou-me também 

perceber que muitas trabalham em rede, sendo as próprias a valorizar esse tipo de 

trabalho - colaborativo. 

 

Reunião de preparação das sessões do projeto Eco Laboratórios  

Ainda nesta semana tive uma reunião de preparação das sessões do projeto Eco 

Laboratórios com os técnicos do Gabinete da Agenda 21. A reunião teve como objetivo 

repensar as próximas sessões do projeto, tanto a nível pedagógico como no que se refere 

à organização e ajustamento das sessões, uma vez que o projeto está com um ligeiro 

atraso face ao inicialmente previsto e planeado. 

No princípio da reunião, foi-me solicitado um parecer, de cariz informal, quanto ao 

funcionamento das sessões no que se refere às questões pedagógicas, pelo que referi a 

necessidade de implicar mais os alunos nas sessões, recorrendo com maior frequência à 

sua participação e à sua experiência pessoal. Ou seja, promover uma maior motivação 

dos alunos, envolvendo-os e dando-lhes voz nas sessões, para criar um ambiente de 

debate e de discussão destas questões de sensibilização, na medida em que ao longo do 

ano lhes serão pedidas tarefas concretas de aplicação dos conteúdos teóricos 

apresentados. Este foi um aspeto concordante entre todos, pelo que chegamos à 

conclusão de que a maioria dos conteúdos apresentados representa algo que os alunos já 

aplicam na prática, sendo as apresentações constituem uma categorização e uma 

denominação destes processos e medidas presentes no quotidiano de cada um. 

No segundo momento da reunião, debruçamo-nos acerca da próxima sessão tendo-nos 

apercebido da necessidade de reajustar as sessões, devido ao ligeiro atraso. Deste modo, 

a próxima sessão não será sobre eficiência energética (ficando adiada para Janeiro), mas 

sim sobre a Pegada Ecológica, que inicialmente estava prevista para a sessão anterior (2 
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de Dezembro). Contudo, antes da apresentação e respetivo exercício acerca da Pegada 

Ecológica, os alunos terão de escolher uma medida de adaptação para casa e para a 

escola para trabalhar e aplicar ao longo do ano. Estas medidas correspondem às medidas 

trabalhadas e analisadas nas sessões anteriores. 

Verificámos ainda as fichas de exercícios já preparadas (Pegada Ecológica e Eficiência 

Energética), como forma de analisar a pertinência e adequação dos exercícios, tendo 

decidido retirar um exercício, nomeadamente de medidas de adaptação e mitigação, 

conteúdos já trabalhados, tanto a nível teórico como prático. 

Por fim, discutimos aspetos relativos às visitas de estudo planeadas, mais 

concretamente, a necessidade de solicitar uma data à escola de forma a não interferir 

demasiado com as aulas, o circuito de uma das visitas, visto ser em três pontos de 

Cascais, para que os alunos visualizem a realidade de Cascais face aos conteúdos 

abordados nas sessões, e ainda os recursos que serão necessários, como por exemplo, o 

transporte e a alimentação (será pedido que cada alunos leve). 

Neste sentido, referir ainda, que para cada serviço exterior, como assim é denominado 

na câmara, tenho de produzir um relatório descritivo para enviar à coordenadora do 

Núcleo de Ensino Profissional. Como tal, tenho elaborado relatórios todas as semanas 

(relatórios bastante simples), acerca dos projetos que acompanho, nomeadamente, do 

projeto Eco Laboratórios e de qualquer outra tarefa/projeto/sessão que me seja 

solicitada assistir. 

 

Escolha de título para o relatório de Estágio 

Também nesta semana, ao reportar a reunião tida na semana anterior com a orientadora 

de estágio, o nome escolhido para o relatório e ainda o ponto de situação do estágio ao 

coordenador do mestrado, foi possível elucidar alguns pontos e ficar mais satisfeita com 

o título, uma vez que o coordenador sugeriu um novo, apesar de não discordar com o 

anterior. Assim, o título do meu relatório de estágio será: «A intervenção autárquica na 

regulação local do ensino profissional: o caso da autarquia de Cascais». 
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Semana 9 a 13 de Dezembro de 2013 

Projeto Eco Laboratórios 

Esta semana de estágio, à semelhança das anteriores, iniciou-se pelo acompanhamento 

do projeto Eco Laboratórios, dirigida pelos técnicos do Gabinete Agenda 21, 

nomeadamente da quarta sessão. Contudo, neste dia, contámos também com a presença 

de uma técnica da Cascais Próxima para reconhecimento da turma, uma vez que será 

esta a técnica a orientar as sessões acerca da eficiência energética. 

No entanto, ao contrário das sessões anteriores, esta decorreu com os dois turnos em 

conjunto e, como tal, com as respetivas turmas (2.º ano do curso profissional de técnico 

de energias renováveis e 10º A), pelo que se notou uma maior agitação em comparação 

com outras sessões. Porém, o balanço é positivo pois tanto alunos, como professores 

intervieram ativamente na sessão, colocando questões, respondendo às perguntas feitas 

pelo técnico na prossecução da apresentação e fazendo comentários acerca da temática 

aborda – Pegada Ecológica.  

Quanto à organização da sessão, inicialmente o técnico da Agenda 21 realizou uma 

apresentação sobre a Pegada Ecológica (o que é, como se mede, indicadores de 

medicação, indicadores de comparação – biocapacidade, apresentação de valores reais 

de pegada ecológica, entre outros), tendo recorrido a exemplos práticos e reais da 

atualidade, e também, à exemplificação por comparação, para que fosse possível 

perceber os efeitos e os impactes ao longo dos anos. Para tal, utilizou diferentes tabelas, 

gráficos, e imagens. Utilizou, também, uma abordagem mais interativa, solicitando a 

participação dos alunos, através das suas experiências e quotidiano, o que obteve 

sucesso, visto que os alunos responderam positivamente ao estímulo. Enveredou por 

uma forte componente de sensibilização, recorrendo às temáticas dadas anteriormente, 

como forma de reforço e de ligação das sessões. Houve assim, a meu ver, uma evolução 

e uma melhoria em relação às sessões anteriores, pelo que senti um esforço do técnico 

em cumprir as recomendações que fiz na reunião de preparação, o que me transmitiu e 

fez sentir um envolvimento maior no projeto como parte ativa. 

Por fim, foi proposto o preenchimento de uma ficha, cujo objetivo se prendia com o 

cálculo individual da pegada ecológica de cada um, no qual as categorias presentes eram 

a alimentação, os transportes, a habitação, e o estilo de vida. Para cada uma, resultou um 

valor que, por sua vez, proporcionou aos alunos e professores perceber qual a categoria 

a melhorar para reduzir a sua pegada ecológica. Contudo, ao calcular o total de todas as 

categorias foi possível chegar ao valor da pegada ecológica total, pelo que quase todos 
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os presentes se encontravam dentro dos valores aceitáveis. No entanto, havia, ainda, 

alunos fora do intervalo aceitável, tanto para melhor, como para pior. Ao longo da 

realização da ficha, estivemos atentos às duvidas e à necessidade de ajuda por parte dos 

alunos, pelo que é notório o crescente à vontade que já têm connosco.  

 

Oficina de Formação de Professores “A Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Um outro acontecimento desta semana diz respeito ao início da formação “A Escola na 

Promoção da Empregabilidade – Desafios, Recursos e Dinâmicas”. Esta é uma oficina 

de formação que estarei a acompanhar a pedido da coordenadora do Núcleo de Ensino 

Profissional (NEP), que se destina à dimensão dos cursos de carácter profissionalizante, 

incidindo sobre a realidade da transição escola – mercado de trabalho, e o papel 

apoiante dos agentes educativos que acompanham este processo. O seu público-alvo 

inclui diretores e coordenadores de cursos profissionalizantes, docentes e diretores de 

turma de ensino secundário de escolas públicas, privadas e escolas profissionais do 

concelho de Cascais. 

No entanto, no que se refere a esta primeira sessão, é importante salientar que o número 

de inscritos não ultrapassou o mínimo previamente estipulado (15), estando 13 

participantes inscritos, pelo que haverá um alongamento de prazo até à próxima sessão 

(dia 7 de Janeiro). 

Quanto ao seu funcionamento, a meu ver, decorreu de forma bastante positiva, tanto no 

que se refere às atividades propostas e à prossecução de todo a sessão como no que diz 

respeito à resposta dos participantes, que mostraram uma boa expectativa face à oficina 

de formação. Foi, assim, percetível um envolvimento interessante de todos na dinâmica 

de formação, na medida em que rapidamente se criou uma empatia entre todo o grupo. 

A sessão contou com três partes essenciais, uma primeira de quebra-gelo composta por 

três dinâmicas de apresentação, que por sua vez, já incorporavam linhas assentes na 

temática da oficina. A primeira dinâmica consistiu no preenchimento de uma grelha, na 

lógica do jogo bingo, em que o objetivo era encontrar uma pessoa para cada uma das 

características ou atividades enunciadas (por exemplo, alguém que fale 3 línguas, 

alguém que tenha feito um estágio, alguém que seja otimista, entre outros), pedindo-lhe 

que assinasse a sua folha, alcançando assim Bingo (primeiro com uma linha completa e 

depois com a totalidade da grelha). A segunda dinâmica consistiu na construção de um 

“Muro”, sendo que o intuito era a apresentação de cada participante, no entanto, com a 

particularidade de iniciar o discurso pegando em algo que o/a identificasse com o/a 
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participante anterior. À medida que as apresentações eram feitas ia-se, então, 

construindo o muro. Contudo, o último participante a apresentar-se teve de encontrar 

identificação não só com a participante anterior, mas também com a primeira, por forma 

a unir o muro, formando um círculo. Por fim a última dinâmica, pretendia que cada um 

identificasse uma competência em que fosse bom/boa, assinalando aonde adquiriu essa 

competência e com quem.  

Para as três dinâmicas e no final de cada uma, foi pedido uma reflexão e a opinião dos 

participantes face àquilo que sentiram e ao que a dinâmica lhes transmitiu. Neste 

sentido, surgiram partilhas muito interessantes, no qual percebi expectativas e angústias 

dos professores, face à escola atual, aos seus alunos e ao estatuto atual do professor.  

 De seguida, houve uma pequena apresentação acerca da educação ao longo da 

vida e dos seus contextos – educação formal, não formal e informal – tendo sido 

esmiuçados cada um dos conceitos, pelo que o formador recorreu aos exemplos da 

última dinâmica de quebra-gelo (das competências, e principalmente do fator “aonde”), 

para uma melhor elucidação. Neste seguimento foi pedido que cada participante 

apontasse uma competência que gostaria de adquirir e aprender no futuro. 

 Por fim, a última parte da sessão, disse respeito ao conceito de empregabilidade, 

tendo sido proposta uma atividade de grupo que consistia na reflexão crítica de algumas 

frases dadas pelos formadores. Posteriormente seguiu-se a apresentação das conclusões 

por grupo no qual foram discutidos alguns dos aspetos e fatores que envolvem o 

conceito de empregabilidade, como por exemplo, a alteração histórica face à inserção no 

mercado de trabalho, particularmente no que diz respeito aos requisitos como a 

formação e a experiencia e, ainda, competências importantes a ter atualmente, como a 

adaptação, a flexibilidade e a perseverança na construção de oportunidades de futuro. 

 A nível geral, penso que será uma oficina bastante proveitosa no qual serão 

colmatados alguns problemas e dilemas, na medida em que senti determinados 

constrangimentos por parte dos professores face ao seu papel e àquilo que representam 

atualmente para os alunos e para a sociedade.  

Quanto ao meu papel, a meu ver não foi muito rentável no que se refere ao estágio, uma 

vez que permaneci como participante. Contudo a nível pessoal e se assim continuar 

penso que será bastante benéfico, tanto para aprofundamento da temática, como pela 

possibilidade de contactar com a experiência de professores, podendo na mesma ajudar 

com as minhas competências e com a minha formação enquanto técnica das ciências da 

educação.  
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Reunião com a Coordenadora do Núcleo – Ponto de Situação 

Ainda na presente semana tive ponto de situação com a Coordenadora no NEP, no qual 

foi abordado o dispositivo de monitorização e, mais concretamente, o reajuste do 

mesmo quanto a datas de visita às escolas, na medida em que numa primeira fase se 

dará primazia às escolas do ensino público. Assim sendo, as escolas de ensino 

profissional ficarão, para já, em standby.  

Neste seguimento, na próxima semana irei contactar as escolas para marcação de visitas. 

Visitas essas que abrangerão, se assim for possível, os meses de Janeiro e Fevereiro. No 

entanto, terei de ter algum cuidado com a abordagem a adotar, para que não haja 

constrangimentos quanto à minha ida às escolas. Para esse contato, a Coordenadora do 

NEP disponibilizou-me uma listagem com os contatos (telefónicos e eletrónicos) das 

pessoas responsáveis por cada curso.  

Um outro aspeto a referir diz respeito ao assunto relativo à mudança da minha 

investigação, uma vez que, não me pareceu que a coordenadora tenha ficado muito 

satisfeita com a alteração, tendo ficado com a sensação de que se sentiu comprometida. 

Contudo, apenas referi que estava a pensar estudar a intervenção na câmara neste 

âmbito do ensino profissional, ainda sem grandes moldes definidos, mas que seria algo 

simples, uma vez que a primazia era dada ao desenvolvimento do estágio. Neste sentido, 

a coordenadora afirmou que talvez e na opinião dela não fosse o mais interessante por 

estarem num ano de mudança e por não haver uma intervenção concreta. A meu ver, 

não me pareceu muito convencida, tendo, talvez, ficado receosa face ao tema, por 

questões hierárquicas, pelo que o assunto ficou pendente, dando-se importância ao 

dispositivo de monitorização.   

 

 

Semana 16 a 20 de Dezembro de 2013 

 

A presente semana de estágio foi uma semana mais calma comparativamente às 

anteriores. Tal, deve-se ao facto de o primeiro período de aulas ter terminado nesta 

semana, pelo que não houve sessão de eco laboratórios uma vez que foi uma semana em 

que as escolas se encontraram em período de avaliações, tanto com os alunos como dos 

alunos. 
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Contato com Escolas – Dispositivo de Monitorização 

No entanto, como combinado com a Coordenadora do NEP, e de forma a preparar as 

visitas às escolas, para a recolha de informação para a construção do dispositivo de 

monitorização, procedi ao estabelecimento de contato com algumas escolas. Porém, 

rapidamente percebi que seria, também, uma semana difícil a este nível, visto que 

apenas consegui apanhar uma das pessoas pretendidas que, por sua vez, me pediu que a 

contatasse em Janeiro, no início das aulas, visto ser uma altura mais favorável. Deste 

modo, e em conversa com a Coordenadora no NEP, achou-se mais razoável que assim 

se fizesse para todas as escolas, pelo que estarão mais organizadas e focalizadas num 

novo período, estando, assim, mais despertas e aptas a receber-me. Assim, no dia 3 de 

Janeiro voltarei, então, a contactar as Escolas. Contudo, importa salientar que o único 

contato que estabeleci foi positivo, na medida em que a pessoa com quem falei, a 

Psicóloga, se mostrou recetiva tendo afirmado prontamente que poderia ir à escola e que 

me encaminharia para a pessoa mais adequada.  

Quanto ao discurso utilizado no contato com as escolas, penso ter sido cuidadoso, tendo 

apenas referido que era estagiária da Divisão de Educação e que gostaria de conhecer 

um pouco melhor os cursos profissionais do concelho. Penso que será melhor abordar 

pessoalmente o que pretendo, quando conhecer os professores e os alunos inerentes, 

pelo que apenas irei referir a necessidade de entrevista, questionário e focus-group na 

primeira visita às escolas. 

 

Definição e esquematização da investigação  

Ainda nesta semana, e no seguimento da alteração e respetivo registo do Relatório de 

Estágio – «A intervenção autárquica na regulação local do ensino profissional: o caso da 

autarquia de Cascais» - que marcou uma alteração a nível da investigação que irei 

desenvolver, debrucei-me sobre a definição e esquematização da investigação, isto é, 

definição do tema, problema, propósito central, questões de investigação e ainda quadro 

teórico a utilizar. Procedi também à recolha de mais textos para aprofundamento da 

temática, mais concretamente da autora Fátima Antunes, para caracterização do ensino 

profissional na sua perspetiva histórica. 

  A partir desta semana, e pela época que se avizinha, Natal e Ano Novo, entrarei de 

férias já no dia 20 de Dezembro, pelo que ao invés de retomar o trabalho no dia 6 de 

Janeiro, retomarei no dia 3 de Janeiro para contactar as escolas. 
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Semana 3 a 10 de Janeiro de 2014 

 

Contato com Escolas – Dispositivo de Monitorização 

Após uma pausa para as férias de Natal, tal como combinado com a Coordenadora do 

Núcleo de Ensino Profissional (NEP), recomecei o estágio no dia três de Janeiro, a fim 

de contactar as escolas para a marcação de datas para possível visita, com o objetivo de 

dar início à recolha de informação para construção do dispositivo de monitorização. 

Contudo, foi complicado falar com as pessoas indicadas para cada curso, na medida em 

que apenas voltarão ao trabalho no dia seis de Janeiro, quando as aulas recomeçarem. 

No entanto, houve uma escola com a qual consegui contactar a pessoa pretendida 

(Escola Frei Gonçalo Azevedo), tendo já marcado uma reunião para a próxima segunda-

feira, dia seis Janeiro. Essa reunião será com a Diretora Adjunta, que já estava a par do 

estudo, através de um email enviado pela Câmara, o que facilitou em grande medida a 

conversa e respetiva marcação.  

A Professora e Diretora Adjunta mostrou-se muito recetiva e simpática, pelo que me 

animou quanto ao dispositivo, visto que estava um pouco receosa quanto a recetividade 

das escolas à minha solicitação para as visitar a fim de conhecer os seus cursos 

profissionais. Porém esta foi apenas a primeira de um conjunto de 10 escolas, pelo que 

terei todo o cuidado tanto no contato telefónico como no contato direto e pessoal. 

Em conversa com a Coordenadora do NEP, e sugerido por mim, tendo em conta os 

contatos que já tinham sido estabelecidos e, visto que nos primeiros não estava ainda 

ninguém presente, à exceção de uma, não efetuei o contato a todas, tendo ficado adiado 

para a próxima semana. Achei que seria mais oportuno na medida em que em conversa 

com a Diretora Adjunta da escola Frei Gonçalo Azevedo fiquei a saber que tinha sido 

enviado por correio eletrónico um pedido de colaboração às escolas para o presente 

estudo, pelo que a Diretora Adjunta já o tinha lido e ia responder ainda hoje. Assim, o 

objetivo será dar um período de espera para que as escolas possam ler e avaliar o pedido 

sem pressão. Contudo nos próximos dias (entre seis e sete de Janeiro) retomarei o 

contato com outras escolas. 

 

Plataforma concelhia  

Ainda neste dia, foi-me solicitada colaboração num outro projeto que está a iniciar este 

ano, nomeadamente a construção de uma plataforma concelhia abrangente ao ensino 

profissional, pelo que me pediu especial atenção à formação que estou à acompanhar (A 
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Escola na Promoção da Empregabilidade – Desafios, Recursos e Dinâmicas), enquanto 

observadora, visto que poderão ser apresentados projetos e recursos interessantes, 

passiveis de ser utilizados na respetiva plataforma. 

 

Reunião com Adjunta de Direção da EBS Frei Gonçalo Azevedo – Dispositivo de 

Monitorização 

Como agendado, no dia 6 de Janeiro, tive reunião com a Professora Gabriela Moreira 

(Adjunta de Direção da EBS Frei Gonçalo Azevedo) acerca do projeto de estudo dos 

cursos profissionais do concelho de Cascais (dispositivo de monitorização) 

A reunião foi bastante tranquila e teve como objetivo explicar mais aprofundadamente o 

que se pretende com o projeto e de que forma é que está pensado, mais concretamente, 

os agentes educativos com quem se pretende contactar e os dispositivos de recolha de 

dados. 

Desde logo, a professora, em representação da escola, mostrou-se recetiva ao projeto, 

afirmando já ter enviado resposta positiva ao email de solicitação de colaboração, tendo 

indicado, também, o curso de apoio à gestão desportiva como estando disponível. 

Foram, assim, explicados os instrumentos de recolha de dados a utilizar para cada um 

dos agentes inerentes ao projeto, nomeadamente, entrevista ao coordenador de curso, 

questionário aos alunos seguindo-se de focus-group, sendo este último confinado a 

apenas um conjunto de cerca de 3/4 alunos (que seriam indicados pela coordenadora de 

curso).  

Neste sentido, e pelo facto de a professora Gabriela não ser a responsável direta do 

curso, surgiu a necessidade de estabelecer contato com a coordenadora de curso tendo-

me sido apresentada a disponibilidade da mesma (4.ª feira). No entanto, e por algumas 

dúvidas quanto à mesma, ficou combinado que amanhã a professora Gabriela falará 

com a coordenadora de curso e, que posteriormente me contactaria. Assim, houve uma 

troca direta de contatos, para esclarecimento de alguma dúvida e para marcação de uma 

nova visita à escola, agora com a coordenadora. 

Esta foi a primeira visita que fiz para este projeto (dispositivo de monitorização). Estava 

um pouco receosa, pois estaria sozinha e teria de ser bastante clara e concisa face ao 

pretendido, agilizando o processo o mais possível. Contudo, apesar do nervosismo, 

correu bem, fui bem recebida e comecei a sentir um avanço no projeto e maior 

confiança para a sua concretização. 
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Contato com Escolas – Dispositivo de Monitorização 

Assim, e no dia seguinte, com maior motivação, estabeleci novamente contato com as 

escolas de forma a fazer mais marcações, tendo conseguido uma para este mesmo dia. 

Este tinha sido um contato já feito muitas vezes, no entanto, nunca com sucesso, ou por 

a professora responsável estar de férias, ou por não estar presente na escola naquele 

momento. Desta vez sucedeu o mesmo, no entanto optei por deixar o meu contato para 

que a própria escola e respetiva professora me pudesse contactar. E assim aconteceu, 

poucos minutos depois fui contactada pela própria professora que se mostrou disponível 

para me receber neste mesmo dia à tarde, ficando assim marcada uma primeira visita à 

EBS de Carcavelos.  

Estabeleci ainda contato com uma outra escola, a EBS Ibn Mucana, e mais 

concretamente com a Psicóloga, agente que me tinha sido indicado pela coordenadora 

do NEP. No entanto, lembrando-se de mim (pois já tínhamos falado antes das férias de 

Natal), mas não se lembrando do assunto, mostrou-se um pouco intrigado face ao 

contato, afirmando que seria mais benéfico contactar diretamente o coordenador de 

curso. Neste sentido, respondi que tinha sido o nome que me fora indicado, por ser a 

melhor pessoa que me poderia orientar na escola face ao presente estudo e na mediação 

do processo. Assim, a psicóloga ficou de falar com o diretor de curso e de contactar 

posteriormente. 

 

Realização de Entrevistas Dispositivo de Monitorização 

A Reunião com a Professora Suzel Santana (Diretora do curso profissional de técnico de 

turismo), acerca do projeto de estudo dos cursos profissionais do concelho de Cascais 

(dispositivo de monitorização), teve como objetivo explicar aprofundadamente o que se 

pretende com o projeto e a forma com está pensado, nomeadamente, os agentes 

educativos que se pretendem contactar e os dispositivos de recolha de dados. Contudo, 

após a apresentação do estudo e suas características, a receção da diretora de curso foi 

total, tendo-se mostrado prontamente disponível para realizar a entrevista de imediato.   

A entrevista de carácter semidiretivo decorreu com base num guião previamente 

estabelecido. Possibilitou recolher as representações da diretora de curso acerca do 

curso que orienta (curso profissional de técnico de turismo), nomeadamente, acerca da 

trajetória e funcionamento do curso, motivos da sua existência, a evolução desde a sua 

criação, e os dispositivos de avaliação utilizados pela escola face ao curso. Foi também 
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abordado o papel da diretora e as suas funções especificas e, ainda, aspetos relativos aos 

alunos no que concerne às suas dificuldades de integração, aos apoios que lhes estão 

disponíveis, à integração do mundo do trabalho, ou seja, as competências que adquirem 

ao longo do curso e as oportunidades oferecidas a este nível, e, por fim, as 

potencialidades e constrangimentos do curso tendo em conta a escola e as suas 

características especificas.  

A diretora de curso mostrou-se bastante firme nas suas respostas e concisa, focando 

sempre o essencial da questão, dando até alguns exemplos práticos e concretos, o que 

facilitou a compreensão de diferentes aspetos. 

Para além da entrevista, ficou agendada uma outra visita à escola, na qual serão 

aplicados os questionários aos alunos, será realizado o focus-group (a um grupo mais 

restrito, indicado pela professora/diretora de curso) e, na qual, terei a oportunidade de 

assistir a uma aula, nomeadamente a uma apresentação dos alunos de 3.º ano aos 

restantes anos do curso (1.º e 2.º). A visita ficou agendada para dia 15, quarta-feira, à 

tarde. 

Foi mais um passo na prossecução do projeto, passo esse positivo e bastante satisfatório 

no meu entender, tendo sentido um gosto muito especial nesta visita, uma vez que 

decorreu na escola em que estudei durante seis anos. Aliado a este fator, senti-me muito 

bem recebida. Porém, em parte fiquei um pouco receosa quando a professora/diretora do 

curso, de imediato, se mostrou disponível para a entrevista. Contudo, mesmo não 

estando à espera, tinha comigo os materiais necessários e, mais concretamente, o guião 

de entrevista, tendo realizado a entrevista no próprio dia. Recordei as entrevistas 

anteriormente realizadas, ao longo da licenciatura e do mestrado, pelo que respirei 

fundo e iniciei a mesma, tendo corrido, a meu ver, com sucesso. 

 

Oficina de formação de professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Ainda neste mesmo dia, fui novamente assistir à formação “A Escola na Promoção da 

Empregabilidade – Desafios, Recursos e Dinâmicas”, orientada para os docentes do 

concelho de Cascais. Esta foi a segunda sessão de um conjunto de dez, que contou com 

a presença de oito formandos e dois formadores (um dos quais era a coordenadora do 

NEP).  

A sessão iniciou-se com uma pequena revisão da sessão anterior, tanto pelo facto desta 

última ter decorrido há cerca de um mês, como também por existir um novo formando. 

Neste sentido, foi pedido aos formandos que explicassem e falassem um pouco da 
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primeira sessão, nomeadamente das atividades realizadas e dos conteúdos abordados, 

assim como das respetivas inferências. Todos falaram um pouco ou no início da 

explicação de cada parte ou na sua complementação. 

De seguida, e tendo por base aquilo que os formandos foram indicando, o formador 

procedeu a uma pequena explicação dos conceitos mais importantes: Aprendizagem ao 

longo da vida, Educação Formal, Educação Não Formal, Educação Informal e 

Empregabilidade. Este último conceito continuou a ser esmiuçado ao longo de toda a 

sessão, pelo que o formador apresentou uma panóplia de indicadores que definem a 

empregabilidade de cada um, como por exemplo, as habilitações académicas, as 

competências sociais, a idade, a experiência, o envolvimento em atividades de caracter 

não formal, entre outros. Contudo, a apresentação de cada indicador, despoletou a 

discussão e o debate entre os formandos, tendo muitos deles apresentado a sua 

experiência e as suas representações face ao tema. 

Neste seguimento, foi proposto um pequeno jogo, composto por personagens – 4 

empregadores e 3 empregados (empregados altamente qualificados) – dispostos em 

roda, pelo que os empregados estavam sentados em cadeiras e os empregadores estavam 

de pé atrás de cada cadeira. O objetivo do jogo prendia-se com que cada empregador 

fixasse o seu funcionário na sua empresa, através de um toque (que correspondia a uma 

melhor oferta de trabalho), precisando estar desperto e atento ao empregador sem 

empregado, visto que a forma de o chamar seria através de um piscar de olho, que teria 

de ser travado pelo toque. No caso de não conseguir tocar a tempo, então o empregador 

perdia o seu empregado para um outro empregador. Esta foi uma dinâmica que causou 

grande animação, tendo até uma formanda sugerido uma evolução no jogo. Essa 

evolução correspondia à vontade de um empregado querer mudar de empregador, ou 

seja, o próprio empregado, sem lhe ter sido piscado o olho poderia mudar de cadeira 

(emprego), por vontade própria, o que faria o empregador estar duplamente atento para 

manter o seu empregado altamente qualificado. Após o jogo sucedeu-se novamente a 

um período de debate, pelo que este se desenvolveu para a importância das 

competências dos alunos e das suas atitudes face à procura de emprego.  

Por fim, e numa dinâmica específica, na qual os formandos tinham um tempo limitado, 

procedeu-se à apresentação dos trabalhos de casa (ficha de leitura de um texto), que 

consistiu na exposição das ideias mais importantes do texto trabalhado em casa, em 

apenas um minuto. Após todos terem apresentado, foi pedido um comentário ou 
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reflexão face ao exercício pelo que a ideia que todos salientaram foi a necessidade e o 

exercício de uma capacidade de síntese.  

Nesta sessão, para além de ter a possibilidade de assistir e de ter uma posição de 

observadora, tive também a tarefa de anotar numa grelha se os formandos tinham 

realizado, ou não o trabalho de casa, assim como estar atenta face à falta de material de 

algum. 

 

Reunião com a Coordenadora do Núcleo – Ponto de Situação 

Também nesta semana, e visto ter tido duas reuniões sozinha com escolas, realizei o 

respetivo relatório escrito (serviço externo) para apresentar à Coordenadora do NEP. No 

entanto, e pessoalmente fui sempre fazendo um ponto de situação e avisando as visitas, 

tendo este sido o primeiro ponto da reunião que tive, esta semana, com a Coordenadora 

do NEP, pelo que me pareceu satisfeita com a evolução, mostrando-se disponível para 

eventuais complicações. Também, no sentido deste projeto (dispositivo de 

monitorização), procedemos à marcação de uma visita com a Escola Profissional de 

Teatro, na medida em que a Coordenadora quer acompanhar-me na primeira visita a 

esta escola, como meio facilitador. A visita à escola ficou, então, marcada para a 

próxima semana, dia 16 de Janeiro de manhã. 

Ainda na reunião foi-me solicitada uma outra tarefa, nomeadamente, a introdução das 

respostas dos questionários referentes ao estudo de interesses profissionais e 

expectativas formativas pelo preenchimento da base de dados respetiva. Estes 

questionários são relativos 3.ºs anos da Escola Profissional de Hotelaria do Estoril e 

mais concretamente do curso de Técnicas de Serviço de Restauração e Bebida, de 

Técnicas de Cozinha/Pastelaria e por fim, de Operações Turísticas e Hoteleiras. Porém, 

apesar de constituir uma tarefa morosa e aborrecida, ainda que sem prazo definido, 

decidi realiza-la ainda esta semana, de modo a despacha-la o mais rapidamente possível, 

arrumando, assim, o assunto, podendo focar-me no dispositivo e na investigação.  

 

Semana 13 a 17 de Janeiro de 2014 

 

Contato com Escolas – Dispositivo de Monitorização 

Ao longo da presente semana, e no sentido de dar continuidade à recolha de informação 

para a construção do dispositivo de monitorização, prossegui o contato com as escolas 

para marcação de visitas. Contatos esses com algumas escolas já previamente 

http://escolas.turismodeportugal.pt/curso/tecnicas-de-cozinhapastelaria
http://escolas.turismodeportugal.pt/curso/operacoes-turisticas-e-hoteleiras
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comunicadas, nomeadamente, a EBS Frei Gonçalo Azevedo e a EBS Ibn Mucana. Na 

primeira, foi-me solicitado que telefonasse no dia seguinte, pois a Adjunta de Direção 

ainda não tinha conseguido falar com a Diretora de Curso (técnico de apoio à infância), 

tendo, no entanto, reunião marcada para a presente tarde. 

 Quanto à segunda escola, e tendo contactado primeiro com a Psicóloga, assim como me 

tinha sido aconselhado, esta revelou-me a sua dificuldade em encontrar a diretora do 

curso pretendido. Como tal, e por forma a facilitar o processo pedi o nome da professora 

responsável, pelo que desta vez a psicóloga já me soube dizer. Assim, e na hora que me 

foi aconselhada tendo em conta a hora do intervalo, procedi, novamente, ao contato com 

a escola, desta vez para falar diretamente com a Diretora de Curso (técnico de apoio à 

gestão desportiva). Foi um contato com sucesso, visto ter conseguido falar com a 

responsável, contudo foi pedido pela mesma que a voltasse a contactar no início de 

Fevereiro. Explicou-me que estão num período de inspeção e como tal, não teria tempo 

para me receber. Porém, afirmou que a partir de Fevereiro teria disponibilidade para o 

fazer. Neste seguimento, telefonei também para a diretora do curso de animação 

sociocultural da EBS de Alvide (telefone pessoal), mas sem sucesso. 

 

Millenium Youth Project  

Ainda neste dia, e pela auscultação via internet do site de um projeto que a Câmara e a 

EBS Frei Gonçalo integram – “Millenium Youth Project” – deparámo-nos com alguns 

constrangimentos. Este é um projeto que surgiu por acordo entre os municípios de 

Biarritz, Cascais, Ixelles, Kalamu, Megido, Mizil e Zababdeh, visando a educação para 

o desenvolvimento face os Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio. Tem a duração de 36 meses e é financiado pela Comissão Europeia (DG 

Cooperação e Desenvolvimento). Os seus objetivos são contribuir para a sensibilização 

dos cidadãos europeus e não europeus para os problemas e questões do 

desenvolvimento e reforçar o apoio e mobiliação concertada dos cidadãos e de outros 

países em favor de estratégias de redução da pobreza e das relações mais justas entre os 

países do Norte e do Sul. Assim, os resultados pretendidos visam o aumento da 

sensibilização pública e a mudança de valores e atitudes face às questões do 

desenvolvimento e da solidariedade, a aquisição de conhecimentos e competências que 

permitam uma melhor compreensão destas questões, o aumento das competências dos 

professores e da qualidade das suas atividades acerca da Educação para o 

Desenvolvimento, o fortalecimento da coordenação, relação e comunicação entre os 
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agentes de Desenvolvimento da Educação e, por fim, um maior compromisso cívico, 

uma maior mobilização e participação ativa face a todas estas questões. 

Neste sentido, foi pedido a cada escola participante que ao longo deste ano desenvolva 

atividades que promovam estas questões, tendo-se aferido algumas estratégias e meios 

para as atingir. Foi também identificado um tema, o “Ambiente Sustentável” como 

preferencial, tendo em conta o projeto educativo do Agrupamento (Frei Gonçalo 

Azevedo) e a sua prossecução com as políticas de desenvolvimento local. Este foi todo 

um processo realizado antes de eu ter iniciado o meu estágio e, como tal, é algo que aos 

poucos vou estando a par.  

No entanto, o que foi detetado foi a falta de divulgação das atividades que têm sido 

realizadas, visto que existe um blog de partilha para manter o contato entre os 

municípios e respetivas escolas. Esta foi uma responsabilidade que foi cedida à escola e 

nomeadamente às professoras, que têm estado em falta, o que preocupou tanto a 

coordenadora do núcleo como a chefe de divisão, uma vez que já foram recebidos 

emails do responsável do projeto (a nível europeu) a perguntar como estão a correr as 

atividades. Foi então, na verificação do blog que se percebeu a sua inquietação, pois não 

tem sido colocado nada revelador, mas apenas uma publicação cujo significado não é 

percetível.  

Tal, deixou uma grande preocupação no ar, na medida em que existe material relevante 

passível de colocar no blog, como por exemplo, o projeto Eco Laboratórios, projeto esse 

no qual estou envolvida. Ficou então decido falar primeiro com o diretor da escola, de 

modo subtil de forma a perceber o que se passa e a perceber se há a necessidade de 

ajuda por parte da divisão na colocação e manutenção do blog. Neste seguimento e sem 

funcionalidade prévia foi-me pedido um pequeno relatório acerca do primeiro trimestre 

do projeto Eco Laboratórios. Este talvez pudesse ser utilizado para colocação no blog, 

como forma de apresentar o que tem sido desenvolvido com os alunos. No mesmo dia 

redigi o relatório pedido, um pouco mais alargado do que aquilo que me tinha sido 

pedido. Contudo, foi necessário para a perceção do que foi fulcral ao longo do trimestre, 

tanto a nível de conteúdos mais relevantes e atividades propostas aos alunos. A proposta 

foi aceite pela coordenadora do núcleo, pelo que poderei avançar com a versão em 

inglês. 
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Contato com Escolas – Dispositivo de Monitorização 

O contato com as escolas voltou a acontecer, mais concretamente com a escola da qual 

esperava uma resposta (EBS Frei Gonçalo), tendo-me sido apresentada a 

disponibilidade da professora responsável pelo curso (a partir de dia 20, podendo ser já 

dia 21 antes de uma aula de tarde). Contudo, e infelizmente o dia proposto coincide com 

uma marcação já efetuada pela coordenadora do núcleo para a escola de Val do Rio, 

pelo que no dia 20 irei telefonar para a escola de modo a falar diretamente com a 

diretora de curso para poder combinar o melhor dia, visto que até então estarão com a 

preparação de um projeto.  

De seguida, consegui contactar a diretora do curso de animador sociocultural (EBS de 

Alvide), tendo marcado com a mesma uma reunião para o fim da semana, dia 17 de 

Janeiro. No âmbito desta marcação e por necessidade de usufruir do transporte da 

câmara descobri que o Núcleo no qual tenho desenvolvido o meu estágio, e que me 

tinha sido apresentado como Núcleo de Ensino Profissional (NEP), passou a ser Núcleo 

de Orientação Educativa (NOE). Questionei a coordenadora quanto às alterações que 

tenha implicado, o que me foi respondido que nenhumas, tanto que o relatório que se 

mantém em vigor é o que me foi solicitado no inicio do ano, o do NEP. A mesma 

afirmou que não me preocupasse com isso, pois estamos num ano de mudança e 

restruturação, pelo que mais alterações ainda podem ocorrer. Tal situação, levou-me a 

refletir e a considerar a importância deste assunto numa futura entrevista que pretendo 

fazer à coordenadora a propósito da investigação, podendo, também assim, 

complementar a minha caracterização da instituição. 

 

Oficina de formação de professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Como agendado, nesta semana decorreu uma nova sessão da oficina de formação de 

professores “Escola na Promoção da Empregabilidade”. Sessão essa um pouco diferente 

das anteriores, na medida em que pela primeira vez contámos com a presença de duas 

convidadas.  

Porém, ainda houve tempo para sistematizar alguns conceitos e fazer o ponto de 

situação de algumas ideias da sessão anterior, o que levou um professor (que não esteve 

presente na última sessão) a colocar uma questão, uma inquietude: “Como é que 

conseguimos chegar aos alunos e levá-los a desenvolverem-se nas suas competências? 

Mais, e aos pais?” Esta foi uma questão que desenrolou o debate e a partilha entre todos 

que compunham a sala, tanto na voz de professor, como de diretor de turma, como de 
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pai, e como agente educativo. Foram feitas partilhas acerca do papel da família, do 

diretor de turma, da escola, dos jovens e dos professores, fazendo-me perceber cada vez 

melhor que as realidades são bastantes distintas mesmo dentro do próprio concelho, e 

que não há uma resposta certa a um mesma situação. No entanto, esta é uma oficina que 

tem dado a oportunidade aos professores de se exprimirem e de compartilharem os seus 

constrangimentos com os seus pares. 

Neste seguimento, foi ainda apresentado por um dos formadores um estudo europeu, 

realizado pela Organização Internacional do Trabalho (2011) acerca das razões que 

levam os jovens a ficarem mais fragilizados no acesso ao mercado de trabalho, acerca 

dos aspetos mais valorizados em seleção/entrevistas de emprego e por fim, sobre as 

características atuais do mercado de trabalho. 

A sessão prosseguiu com as duas convidadas, mais concretamente, duas técnicas da 

autarquia, uma pertencente à Divisão de Juventude e outra à Unidade de Promoção de 

Emprego. O intuito da sua presença deveu-se à apresentação dos programas de 

ocupação de tempos livres e voluntariado jovem em Cascais. Uma das técnicas 

apresentou os programas de Verão disponibilizado pelo concelho (Cultura Social, Marés 

Vivas, Cascais Natura, etc.) enquanto a outra abordou os programas ao longo do ano 

(“Pro…move-te”, Bolsas de Incentivo à participação e Intercâmbio de Jovens). Foi 

percetível o desconhecimento da maioria destes programas por parte dos professores, 

tanto pelos seus discursos como pelas suas dúvidas.  

Penso ter sido uma ferramenta bastante interessante para eles, tanto no que diz respeito 

ao conhecimento mais alargado do concelho e das suas iniciativas, como pelo facto de 

serem dos agentes mais importantes para divulgação aos alunos e jovens. Isto, porque 

estes são programas de grande valor e com um foco de cidadania muito interessante e 

que, por sua vez, trazem oportunidades aos jovens de tomarem contato com 

experiências de trabalho. Neste sentido, tive também a oportunidade de partilhar a 

minha experiência enquanto participante num destes programas – o Cultura Social – e a 

recompensa que fui tendo ao longo dos anos, tanto a nível monetário, como de 

aquisição de competências e por fim, de valorização do meu trabalho ao ser convidada 

para fazer parte integrante da equipa - como animadora. 
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Aplicação de Questionários e Focus-group para Dispositivo de Monitorização – 

Não se realizou 

Ainda para esta semana estava prevista a visita à escola EBS de Carcavelos, para 

aplicação dos questionários aos alunos, e realização de focus-group (a um grupo mais 

restrito, indicado pela professora/diretora de curso) e, ainda, para observação de uma 

apresentação dos alunos de 3.º ano aos restantes anos do curso de técnico de turismo. 

No entanto, e por confusão no que se refere a datas e respetivos dias de semana, ocorreu 

uma falha de comunicação, pelo que a tarefa não se realizou no presente dia e visita à 

escola. Contudo, e após conversa telefónica com a diretora de curso ficou acordado que 

a mesma iria indicar-me uma nova data para concretização da tarefa. 

 

Acompanhamento da coordenadora do núcleo a uma visita à Escola Profissional de 

Teatro  

Durante a presente semana, tive também a oportunidade de acompanhar a coordenadora 

do núcleo a uma visita à Escola Profissional de Teatro. Assim sendo, e após serem 

tratados os assuntos que a levaram à escola, foi-me dada a palavra para explicar o 

estudo de monitorização, tendo apresentado muito sucintamente as suas características, 

indicado os agentes envolvidos e os respetivos dispositivos de recolha de dados. Porém 

está é uma escola muito particular, pelo que não há diretores ou coordenadores de curso. 

Como tal, irei realizar a entrevista à coordenadora pedagógica, a professora Cristina 

Rego, tendo ficado agendada para o dia 22 de Janeiro, pelo período da manhã. 

 

Realização de Entrevistas Dispositivo de Monitorização 

Por fim, a semana terminou com a primeira visita à EBS de Alvide, com o objetivo de 

reunir com a Professora Ada Leite (Diretora do curso profissional de animador 

sociocultural) acerca do projeto de estudo dos cursos profissionais do concelho de 

Cascais (dispositivo de monitorização) 

A reunião teve por base explicar aprofundadamente as características do projeto e a 

forma com está pensado, nomeadamente, os agentes educativos envolvidos (alunos e 

diretora de curso) e os dispositivos de recolha de dados a utilizar. Após a apresentação 

do estudo e suas características, a diretora de curso mostrou-se recetiva e disponível, 

pelo que a sua colaboração foi total. Foi-me dada a possibilidade de conhecer algumas 

instalações, como a sala de teatro e respetiva sala de audiência (improvisada, visto que 

na realidade corresponde ao refeitório). E, ainda, a partir desta visita tive a oportunidade 



44 

 

de conhecer o professor de teatro, e também diretor de turma dos alunos envolvidos no 

projeto. 

No seguimento da visita e conversa informal que decorreu na sala de teatro, a diretora 

de curso mostrou-se disponível para realizar a entrevista de imediato, que à semelhança 

de todas as entrevistas a realizar no estudo, terão um carácter semidiretivo decorrendo 

com base num guião previamente estabelecido.  

A entrevista proporcionou, assim, recolher as representações da diretora de curso acerca 

do curso que orienta (curso profissional de animador sociocultural), nomeadamente, 

acerca da trajetória e funcionamento do curso, motivos da sua existência, e os 

dispositivos de avaliação utilizados pela escola face ao curso. Foi também abordado o 

papel da diretora, as suas funções e as relações que estabelece, e, ainda, aspetos 

relativos aos alunos no que concerne às suas dificuldades de integração, aos apoios que 

lhes estão disponíveis, à integração do mundo do trabalho, e mais concretamente, as 

competências que adquirem ao longo do curso e as oportunidades oferecidas a este 

nível, e, por fim, as potencialidades e constrangimentos do curso tendo em conta a 

escola e as suas características especificas.  

A diretora de curso mostrou-se algo nervosa com a entrevista, uma vez que não estava 

habituada a esta dinâmica e mais concretamente com a gravação da entrevista. Contudo, 

penso ter focado o essencial das questões, umas vezes logo após a colocação da 

pergunta, outras vezes após uma melhor especificação. 

Em modo geral, as questões financeiras são as que mais determinam o funcionamento 

do curso, e notou-se algum descontentamento e angústia face a isto, uma vez que tem 

influenciado o percurso dos alunos. Também as decisões a nível do ministério e as 

últimas medidas aplicadas, aliadas às dificuldades socioeconómicas dos alunos têm sido 

uma preocupação. No entanto, ao longo da entrevista e depois em conversa informal 

também com o professor de teatro, foi possível perceber uma atitude positivista e de 

missão face aos seus papéis no curso e enquanto professores. 

Para além da entrevista, ficou agendada uma outra visita à escola, na qual serão 

aplicados os questionários aos alunos e será realizado o focus-group (a um grupo mais 

restrito, indicado pela professora/diretora de curso) A visita ficou agendada para dia 23, 

quinta-feira, à tarde, estando, no entanto, sujeita a confirmação por parte da diretora de 

curso. A confirmação será efetuada via email, no qual também ficou combinado o envio 

de um vídeo promocional do curso e alguns documentos respetivos ao mesmo. 
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Semana 20 a 24 de Janeiro de 2014 

 

Esta foi uma semana um pouco complicada, na medida em que por motivos de saúde 

apenas compareci ao estágio na segunda e terça-feira, tendo restrições médicas claras 

para ficar em casa durante o resto da semana.  

No entanto, tive ainda a oportunidade de formalizar a visita da semana anterior à EBS 

de Alvide, através o relato descritivo da mesma. Este é um trabalho solicitado pela 

coordenadora do núcleo com base na folha de serviço externo da organização, que 

pretende dar conta da atividade realizada fora do espaço da Câmara.  

 

Acompanhamento da coordenadora do núcleo a uma visita à escola profissional 

Val do Rio  

No dia seguinte, foi-me ainda possível acompanhar a coordenadora do núcleo a uma 

visita à escola profissional Val do Rio (polo de Cascais), que em semelhança com a 

visita à escola profissional de teatro, constituiu uma mediação e simplificação face ao 

contato com a respetiva escola, visto ser escola profissional e não escola de ensino 

regular com ensino profissional incorporado. Assim sendo, acompanhei a reunião com 

os respetivos assuntos que levaram a coordenadora à escola, nomeadamente: o estudo 

de interesses profissionais e expectativas formativas; e a comemoração dos 650 anos de 

Cascais.  

Por fim, foi-me dada a palavra para contextualizar o estudo de monitorização, tendo 

apresentado as principais características, os agentes inerentes, e respetivos dispositivos 

de recolha de dados. Neste sentido, e por forma a conversar diretamente com a 

responsável do curso pretendido – curso de auxiliar de saúde – uma das professoras 

presentes foi solicitar a presença da diretora de curso, que prontamente se apresentou na 

sala. Deste modo, apresentei novamente o pretendido, pelo que a professora (e 

enfermeira) se mostrou disponível para marcação de um dia para entrevista, tendo sido 

combinado para dia 29 de Janeiro ao início da tarde. 

 

Construção de dois artigos 

Devido ao meu estado de saúde, tive de proceder à desmarcação de visitas às escolas, 

tendo adiado tudo uma semana. Foi, sem dúvida, uma situação inesperada e que me 

atrapalhou, pelo que o trabalho ficou atrasado, tanto a nível de estágio como de 

investigação, visto não ter tido capacidade para aproveitar os dias em casa para 
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trabalhar. Contudo, tive ainda oportunidade de realizar duas tarefas solicitadas pela 

coordenadora do núcleo, que consistiram na construção de pequenos relatos, um face ao 

primeiro trimestre do projeto Eco Laboratórios (com base nos relatos efetuados por mim 

ao longo do primeiro período) e um segundo face a ação do município no arranque das 

atividades escolares do Agrupamento Frei Gonçalo para o projeto Millennium Youth 

Project (com base num documento fornecido pela coordenadora). 

 

 

Semana 27 a 31 de Janeiro de 2014 

 

Após uma semana complicada por motivos de saúde, segue-se uma nova semana de 

estágio, cujo objetivo consistiu em avançar o mais possível com o que até agora estava 

em atrasado, tentando assim, recuperar o tempo perdido. Como tal, fiz um ponto de 

situação e organizei a informação relativamente ao dispositivo de monitorização, que a 

meu ver tem decorrido de forma positiva no que concerne à recolha de informação. 

Tenho tido uma boa recetividade por parte das escolas, mas, e no entanto, a maior 

dificuldade tem sido em realizar tudo no período pretendido, uma vez que é necessário 

conjugar os horários dos professores e dos alunos sem perturbar as aulas e causar atraso 

na matéria. Porém, e tendo em conta o final do mês e respetivo período planeado para 

proceder à recolha de informação (Janeiro e Fevereiro), penso que estou com um 

pequeno atraso, visto que de dez cursos implicados ainda apenas 5 estão formalizados e 

encaminhados. 

 

Reformulação de artigos 

Para início da semana, e tendo por base as duas tarefas solicitadas na semana anterior, 

de construir pequenos relatos (um face ao primeiro trimestre do projeto Eco 

Laboratórios - com base nos relatos efetuados por mim ao longo do primeiro período -; 

e um segundo face a ação do município no arranque das atividades escolares do 

Agrupamento Frei Gonçalo para o projeto Millennium Youth Project - com base num 

documento fornecido pela coordenadora), foi-me pedido pequenas alterações nos 

mesmos, nomeadamente de acréscimo de informação. Assim sendo, e logo que 

incitadas, realizei de imediato às modificações. 

 

 



47 

 

Formulação provisória do índice para o Relatório de Estágio 

Para continuidade na investigação, procedi também à formulação provisória do índice 

para o Relatório de Estágio, que por sua vez, me fez levantar algumas questões e 

despertar algumas dúvidas. Senti ainda necessidade de efetuar mais leituras e até rever 

as já realizadas, mas agora numa lógica de ligação face ao pretendido a nível de revisão 

de literatura. Neste sentido, iniciei uma das tarefas solicitadas pela orientadora – a 

realização de fichas de leitura. 

 

Oficina de formação de professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Ainda durante a semana, realizou-se mais uma sessão da Oficina de Formação para 

docentes - “A Escola na Promoção da Empregabilidade – Desafios, Recursos e 

Dinâmicas” – tendo esta semana contado com uma nova formadora, em substituição do 

formador. Deste modo, o grupo ficou então, a conhecer o terceiro elemento da equipa de 

formação e preparação da oficina, sendo que esta formadora, à semelhança do formador, 

pertence também à Unidade de Promoção de Emprego. 

Neste sentido, a sessão iniciou-se com uma apresentação da nova formadora e também 

do respetivo grupo de professores, tendo também sido pedido que cada um 

caracterizasse numa palavra ou expressão a oficina e o trabalho que tem sido feito até ao 

momento. Foi uma dinâmica que além da palavra contou também com a explicação da 

mesma, tendo constituído, assim, uma partilhada mais alargada. 

De seguida, e ainda sob orientação da formadora, mas também coordenadora do núcleo 

no qual estou a desenvolver o meu estágio, solicitou-se aos participantes que fizessem a 

partilha do trabalho de casa para a respetiva sessão, que consistia em apresentar os 

programas de ocupação de jovens do concelho (abordados na sessão anterior) aos seus 

alunos. Esta foi uma atividade no qual nem todos participaram, uma vez que nem todos 

o tinham realizado, no entanto, partilhas bastante interessantes que deram origem a um 

curto debate que possibilitou a troca de ideias e sugestões entre os professores. 

Posteriormente foi dada a palavra à nova formadora que, por sua vez, fez uma 

apresentação acerca da promoção da empregabilidade, da importância do “eu” e do que 

nos distingue enquanto trabalhadores. Esta apresentação foi realizada com base em 

exemplos práticos e da sua experiência, e ainda com base numa dinâmica que se prendia 

com a resposta rápida, e sem muito tempo para pensar, a inúmeras questões (por 

exemplo, o último livro que leu, o último filme que viu, o pior defeito, a melhor 

característica do pai ou da mãe, o que faria se ganhasse o euro milhões, entre outros). 
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Com isto, a formadora pretendia alertar para a importância de nos conhecermos e de 

sabermos responder prontamente ao empregador aquando, por exemplo, de uma 

entrevista de emprego. Isto, porque se colocamos no nosso curriculum vitae que um dos 

nossos hobbies é ler, então deveremos responder assim que nos for solicitado, qual foi o 

último livro que lemos. 

Por fim, a formadora continuou com a sua apresentação cujo tema consistia na procura 

de emprego, nomeadamente, na necessidade de esta ser focada e organizada, tendo 

apresentado sugestões e pequenos apontamentos que podem fazer toda a diferença. 

Abordou ainda a importância de um curriculum vitae bem organizado e da carta de 

motivação. Porém estes últimos tópicos foram referidos de modo um pouco superficial, 

na medida em que, haverá uma sessão para construção destes instrumentos. Finalmente 

a formadora fez alusão à candidatura espontânea e aos benefícios que esta pode trazer, 

assim como a resposta a anúncios. 

Também ao longo da semana e tendo, novamente, em conta a construção do dispositivo 

de monitorização efetuei a impressão de uma amostra significativa dos questionários 

(cerca de 50), pelo que será necessária nesta fase do projeto.  

 

Realização de Entrevistas Dispositivo de Monitorização 

Realizei ainda duas entrevistas, uma à psicóloga e assistente de direção da Escola 

Profissional de Teatro e outra à diretora do curso de auxiliar de saúde da Escola 

Profissional Val do Rio. No que se refere à primeira, e de forma a esmiuçar um pouco 

mais, esta teve como objetivo realizar a entrevista do projeto relativo ao curso de artes 

do espetáculo/interpretação à Dra. Cristina Rego (Psicóloga e Assessora de Direção da 

Escola Profissional de Teatro de Cascais) tendo, no entanto, sido útil para explicar 

novamente e elucidar alguns aspetos acerca do projeto, e mais concretamente acerca do 

focus-group e aplicação dos questionários aos alunos.  

No que diz respeito à entrevista, que à semelhança das anteriores, decorreu com base 

num guião previamente estabelecido, possibilitou recolher as representações da 

psicóloga acerca do curso que orienta (curso artes do espetáculo/interpretação). Como 

tal, e tendo por base um mesmo guião foram novamente abordados aspetos acerca da 

trajetória e funcionamento do curso, motivos da sua existência, a evolução desde a sua 

criação, e os dispositivos de avaliação utilizados pela escola face ao curso. Foi também 

abordado o papel da psicóloga e as suas funções especificas e, ainda, aspetos relativos 

aos alunos no que concerne às suas dificuldades de integração, aos apoios que lhes estão 
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disponíveis, à integração do mundo do trabalho, ou seja, as competências que adquirem 

ao longo do curso e as oportunidades oferecidas a este nível, e, por fim, as 

potencialidades e constrangimentos do curso tendo em conta a escola e as suas 

características especificas.  

Ao contrário das entrevistas realizadas até ao momento, esta dirigiu-se a um curso de 

uma das escolas profissionais do concelho, pelo que foi possível perceber algumas 

diferenças, tanto no modo de gestão, como nos apoios. A disponibilidade da Dra. 

Cristina foi essencial para esta perceção na medida em que as suas respostas foram de 

carácter muito conciso, focando-se em exemplos práticos de antigos alunos, o que 

facilitou a compreensão de diferentes aspetos. Neste sentido, foi também possível 

perceber a elevada proximidade que estabelece com os alunos, tanto com os atuais, 

como com os antigos, pelas informações e feedback dados pelos mesmos ao longo dos 

anos. 

Após a entrevista foram abordados aspetos relativos aos questionários e focus-group, 

instrumentos de recolha de dados destinados aos alunos, e respetiva recolha das suas 

perceções e representações face ao presente curso. Como tal, e neste seguimento, ficou 

combinado que seria a própria Dra. Cristina a contactar-me para agendamento de uma 

nova visita, devido ao facto de ser necessário conversar com os alunos primeiro. Assim 

sendo, ficou com o meu contato pessoal. 

A respetiva visita serviu também para deixar na escola os questionários relativos ao 

estudo de interesses. 

Relativamente à segunda, esta prendeu-se também, com realização da entrevista do 

projeto, desta vez à diretora de curso e professora Cátia Guerreiro do curso de auxiliar 

de saúde, e ainda à clarificação de alguns aspetos acerca do projeto, nomeadamente a 

aplicação dos questionários aos alunos e especialmente o focus-group, pela necessidade 

de recolher as perceções de apenas 3 ou 4 alunas, o que envolve ausentar as respetivas 

alunas da aula em questão, por um período de tempo (cerca de 30/40 minutos).  

No que se refere à entrevista, decorreu com base no guião previamente estabelecido, 

para o presente projeto, tendo possibilitado a recolha das representações da diretora de 

curso acerca (curso profissional de auxiliar de saúde). Assim sendo e à semelhança das 

entrevistas anteriormente realizadas foram referenciados aspetos acerca da trajetória e 

funcionamento do curso, motivos da sua existência, a evolução desde a sua criação, e os 

dispositivos de avaliação utilizados pela escola face ao curso. Foi também abordado o 

papel da diretora e as suas funções especificas e, ainda, aspetos relativos aos alunos no 
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que concerne às suas dificuldades de integração, aos apoios que lhes estão disponíveis, à 

integração do mundo do trabalho, ou seja, as competências que adquirem ao longo do 

curso e as oportunidades oferecidas a este nível, e, por fim, as potencialidades e 

constrangimentos do curso tendo em conta a escola e as suas características especificas.  

Esta foi também uma entrevista que se dirigiu a um curso de uma das escolas 

profissionais do concelho, pelo que foi possível compreender e distinguir alguns 

aspetos, tanto no que concerne à identidade da escola e aos valores vincados que 

apresenta e defende, como no modo de gestão e apoios disponibilizados.  

A Diretora de Curso mostrou-se bastante recetiva e com um discurso muito direto e 

pragmático, o que facilitou imenso a orientação da entrevista, dando até oportunidade 

para colocar questões que não se encontravam diretamente descritas no guião. Foi 

percetível a valorização dada pela própria à proximidade com as alunas, e com os 

agentes mais diretos, ou seja, direção, equipa de trabalho, alunos e família, pelo que foi 

reforçada esta ideia e o trabalho realizado em conjunto com ambos, para um mesmo 

fim. 

Após a entrevista, e numa lógica de conversa informal, houve ainda tempo para debater 

alguns assuntos e preocupação da diretora, nomeadamente a forma como a preparação 

dos alunos está a ser feita até ao 9.º ano, ou seja, a sua formação de base, e ainda, 

questões sociais e familiares, pelo que a diretora e professora referenciou a existência de 

casos muito complicados na escola. Por fim, ficou agendada uma nova visita para 

aplicação dos questionários e realização do focus-group no dia 11 de Fevereiro, para 

que fosse possível à diretora de curso, orientar e conversar com as alunas previamente. 

Neste seguimento e sendo já uma tarefa habitual, para cada uma das visitas e respetivas 

entrevistas foi necessário realizar o relatório descritivo para a coordenadora do núcleo. 

 

Introdução de respostas dos questionários referentes ao estudo de interesses 

profissionais e expectativas formativas na base de dados 

Ainda no final da semana foi-me solicitada novamente a tarefa de introduzir as 

respostas dos questionários referentes ao estudo de interesses profissionais e 

expectativas formativas pelo preenchimento da base de dados respetiva. Contudo, desta 

vez os questionários são relativos aos 3.ºs anos do Instituto de Tecnologias Náuticas de 

Paço D’Arcos e mais concretamente dos cursos: Contramestre da Marinha Mercante; 

Técnico de Administração Naval; Técnico de Energias Renováveis; Técnico de 



51 

 

Mecânica Naval; Eletricidade Naval; e ainda Técnico de Mecatrónica Porém, e apesar 

de constituir uma tarefa morosa e aborrecida, consegui realiza-la em apenas um manhã. 

 

Semana 3 a 7 de Fevereiro de 2014 

 

A presente semana de estágio foi bastante preenchida, na medida em que realizei 

diversas saídas, nomeadamente, vistas a escolas para a recolha de informação para o 

dispositivo de monitorização, acompanhamento de mais uma sessão do projeto Eco 

Laboratórios e, ainda, da oficina de formação de professores “Escola na Promoção da 

Empregabilidade”, e por fim, participação num evento promovido pela agenda 21, para 

os técnicos da Câmara, acerca das Alterações Climáticas. A par de tudo isto, procedi aos 

respetivos relatos das atividades para conhecimento da coordenadora do núcleo, ao 

contato com as escolas para o dispositivo de monitorização e também, ao início das 

transcrições da recolha de informação feita para o mesmo. Tive ainda uma reunião com 

a coordenadora do núcleo, na qual me foi proposto um novo projeto. 

 

Realização de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Foi logo no início da semana que realizei uma das visitas às escolas, mais 

concretamente à EBS de Carcavelos, com o intuito de realizar o focus-group (a um 

grupo mais restrito de alunos, indicado pela professora/diretora de curso), para o projeto 

de estudo dos cursos profissionais do concelho de Cascais (dispositivo de 

monitorização). 

Numa primeira instância, procedi à minha apresentação, do meu trabalho e do projeto, 

tendo posteriormente realizado um agradecimento pelo preenchimento dos questionários 

(que já tinham sido aplicados pela professora, devido a questões logísticas e temporais, 

tendo em conta que se encontram num período de muito trabalho). De seguida foram-

me apresentados os dois alunos para realizar o focus-group, tendo-me apercebido de que 

a seleção foi feita com base na disponibilidade e vontade dos mesmos. Contudo, e já 

tendo mudado de sala, houve mais um aluno que se disponibilizou a fazer o focus-

group, tendo assim, sido realizado por 3 alunos (dois rapazes e uma rapariga). 

No início, tentei pô-los à vontade, explicando-lhes a dinâmica e o processo da técnica de 

recolha de dados e o porquê de não ter sido realizado a turma toda, mas apenas a uma 

amostra mínima. Neste sentido o focus-group resultou muito bem, na medida em que os 
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alunos perceberam rapidamente a dinâmica e mostraram-se à vontade e descontraídos 

para responder às questões colocadas.  

No que diz respeito ao conteúdo, e tendo por base um guião com duas questões de 

sensibilização, seis de exploração e uma de fecho, o focus-group possibilitou recolher as 

representações dos alunos acerca do curso que frequentam (curso profissional de técnico 

de turismo), nomeadamente, acerca da trajetória dos alunos enquanto alunos do ensino 

profissional e a sua adaptação. Foi também possível perceber as suas perceções face ao 

funcionamento do curso, às dificuldades sentidas e aos apoios que têm dentro e fora da 

escola, tendo-lhes pedido situações concretas que os ilustrassem. Por fim, foram ainda 

abordadas as competências mais importantes e necessárias à integração no mundo do 

trabalho, e as oportunidades na ligação ao mundo laboral ou na aquisição de 

competências necessárias à integração no mundo do trabalho que a escola e o curso, 

mais especificamente, lhes proporcionam. 

Foi visível alguma desmotivação por parte dos alunos, e também constrangimentos a 

nível relacional entre a turma. No entanto, pareceram-me cientes dos seus pontos a 

melhorar e da sua orientação face ao futuro. Tendo em conta que esta foi a primeira 

aplicação de focus-group do projeto, penso que em geral foi positiva pelo que consegui 

orientar os alunos para os pontos pretendidos. No entanto, na minha opinião há aspetos 

a melhorar na condução da técnica, pelo que foi um pouco complicado proceder à 

transcrição, uma vez que foi muito morosa devido ao discurso simultâneo dos 

participantes, pela sua vontade de intervir com a respetiva perceção acerca do solicitado. 

 

Projeto Eco Laboratórios  

Ainda neste dia procedi ao acompanhamento da quinta sessão do projeto Eco 

Laboratórios, dirigida pela técnica da Cascais Próxima com o apoio do Gabinete 

Agenda 21.  

A sessão decorreu com apenas uma das turmas, nomeadamente a do 2.º ano do curso 

profissional de técnico de energias renováveis. Contudo, e conforme o planeado 

esperava-se também a presença da turma 10.º A, o que não aconteceu. Foi-nos 

comunicado que o professor responsável estava doente, e que por isso, possivelmente, 

tivesse ocorrido alguma confusão face aos horários ou alguma falta de comunicação.   

No entanto, a sessão foi realizada com os alunos e professores presentes. O balanço é 

positivo pois tanto alunos, como professores intervieram ativamente na sessão, 

colocando questões. Porém, ainda que com alguma agitação, percebeu-se que as 
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conversas paralelas que se verificaram diziam respeito à temática da sessão – Eficiência 

Energética.   

Inicialmente, a técnica da Cascais Próxima, realizou uma apresentação sobre Eficiência 

Energética, nomeadamente acerca dos sectores onde se gasta mais energia no Concelho 

de Cascais (por exemplo, os equipamentos de cozinha), sobre os tipos de lâmpadas 

existentes e respetiva comparação entre o gasto de cada uma pelo número de horas e os 

equipamentos inteligentes. Abordou ainda características e deu indicações sobre 

eletrodomésticos para que não ocorram perdas de energia e se tornem mais eficientes 

(frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, micro-ondas, equipamentos informáticos 

aparelhos de climatização, entre outros), sugerindo também materiais que levem ao 

menor uso de equipamentos elétricos (por exemplo, vidros duplos, painéis solares e 

painéis fotovoltaicos).  

Foi também referido formas de poupança de água e realizada a comparação entre 

automóveis híbridos e automóveis a diesel, tendo sido ainda apresentadas as vantagens e 

desvantagens dos carros elétricos. Por fim, a técnica da Cascais Próxima fez uma alusão 

aos certificados energéticos, referenciando as suas vantagens e também alguns 

indicadores para obtenção do mesmo. Para tal, utilizou diferentes tabelas, gráficos, e 

imagens.  

No seguimento da apresentação e por forma a dinamizar a turma, foi realizado um jogo 

que consistia na resposta a questões acerca da temática da sessão - Eficiência 

Energética. Assim, foi pedido que dois a dois, se dispusessem em frente de uma placa 

com dois interruptores e duas lâmpadas. O objetivo era carregar no respetivo interruptor 

(para acender a lâmpada) para ter a possibilidade de responder à questão. O aluno que 

acertasse na resposta à pergunta ganhava uma lâmpada eficiente.   

O jogo decorreu de forma muito positiva e proporcionou a mobilização de 

conhecimento, tendo sido percetível o entusiasmo dos alunos face à dinâmica. Houve 

oportunidade de todos ganharem lâmpadas (tanto alunos como professores), tendo sido 

visível o ânimo e a grande envolvência dos alunos, pelo que todos queriam participar e 

responder às questões, na medida em que mesmo os que não estavam em prova 

ajudavam também, ou dando a resposta certa ou através de gestos. 

Penso que esta tenha sido a sessão em que foi percetível um maior entusiasmo e 

interesse por parte os alunos. Talvez o número reduzido de alunos (13) tenha 

contribuído para o mesmo, mas também a dinâmica criada – a realização de um jogo. É 

uma aposta que deve ser feita e que reuniu o consenso de todos os envolvidos na 
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preparação da sessão, na medida em que se conseguiu conjugar a diversão com a 

apropriação de conhecimento por parte dos alunos, visto que responderam 

acertadamente às questões colocadas. 

 

Oficina de formação de professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Como já foi referido, voltei a acompanhar a oficina de formação de professores “Escola 

na Promoção da Empregabilidade”, mais concretamente a quinta sessão, que teve como 

foco principal o “Eu”. 

Neste sentido, foi realizada uma dinâmica de identificação de diferenças, em que os 

professores, divididos por pares, tinham de alterar alguma coisa em si. Posteriormente, 

frente a frente, tinham de identificar a diferença. No entanto ronda após ronda, foi 

pedido que aumentassem o número de diferenças (de 1 a 5). Esta foi uma dinâmica que 

pretendeu chamar a atenção dos participantes acerca do modo como se encara a 

mudança e a importância da criatividade neste processo. 

De seguida, realizou-se uma outra dinâmica que se estendeu até ao final da sessão, que 

consistiu na partilha do trabalho de casa solicitado na sessão anterior. Foi uma atividade 

cujo título era “o que significa dizer Eu”, na qual os participantes tiveram de falar um 

pouco de si com base em indicadores específicos, nomeadamente: as minhas 

capacidades; os meus interesses; os meus desejos; os meus projetos; os meus planos de 

ação para desenvolver/concretizar os meus projetos; o que ainda me falta aprender; as 

atividades desportivas e recreativas em que participei/participo ou desejo participar; e, 

por fim, relação com os outros. Assim sendo, a dinâmica permitiu conhecer um pouco 

melhor os participantes e faze-los refletir acerca do trajeto de vida, seus projetos, 

desejos e interesses. No final de cada apresentação foi dada a possibilidade de colocar 

questões, o que, por sua vez, permitiu esmiuçar alguns pontos e características que 

chamassem à atenção dos participantes, como por exemplo, atividades desportivas, 

atividades de teatro, expectativas face aos alunos, entre outros. 

Penso ter sido uma sessão muito produtiva, pelo que a oportunidade que foi dada aos 

professores de partilharem um pouco da sua vida proporcionou uma reflexão do passado 

e do presente, mas também do futuro. Contudo, tal não se refletiu apenas pela 

apresentação de cada um, mas ainda ouvir a partilha dos outros, na medida em que 

despertou e deu pistas face a novos projetos, atividades e possibilidades. 
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Tive também a oportunidade de partilhar e de dar o meu contributo enquanto aluna, 

tendo ficado satisfeita com alguns elogios que me foram feitos com base nos meus 

projetos versus a minha idade. 

 

Contato com Escolas – Dispositivo de Monitorização 

Ao longo da semana realizei novamente telefonemas às escolas, de modo fazer mais 

visitas às mesmas, por forma a recolher informação para o dispositivo de monitorização. 

Contudo, foi uma semana pouco favorável, uma vez que após inúmeros telefonemas 

apenas tive sucesso com um, não conseguido fazer mais marcações.  

 

Aplicação de Questionários e Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Porém, ainda esta semana procedi à aplicação dos questionários e do focus-group aos 

alunos do curso de animador sociocultural da escola Básica e Secundária de Alvide. 

Importa referir que esta é uma marcação que já tem sido adiada há duas semanas por 

motivos de saúde, mas também de logística, pois a aplicação dos instrumentos seria 

realizada na aula de um outro professor, e não da diretora de curso. 

Assim sendo, inicialmente fiz uma pequena apresentação de contextualização do estudo 

e do meu trabalho, tendo de seguida disponibilizado os questionários para 

preenchimento individual. Os alunos demoraram mais tempo do que estava à espera no 

respetivo preenchimento, mas percebi que a maioria estava com um espirito de 

colaboração e seriedade, assim como lhes tinha solicitado. Surgiram também algumas 

dúvidas quanto a algumas questões, pelo que de imediato as esclareci. 

Seguidamente foi-me indicado pelos próprios alunos quem realizaria o focu-group, 

sendo então quatro alunas. Após uma explicação do procedimento, e da importância de 

não falarem ao mesmo tempo para que a informação ficasse percetível, foi visível uma 

descontração por parte das mesmas e até um cuidado muito particular face ao pedido 

feito. 

À semelhança do focus-group já realizado, e tendo em conta a presença de um guião 

previamente definido, este possibilitou recolher as representações das alunas acerca do 

curso que frequentam (curso profissional animador sociocultural), e mais 

concretamente, acerca da trajetória das mesmas enquanto alunas do ensino profissional 

e a sua adaptação. Foi ainda possível perceber as suas perceções face ao funcionamento 

do curso, às dificuldades que têm sentido no seu percurso e aos apoios que têm dentro e 

fora da escola. Finalmente foram também referidas as competências mais importantes e 
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necessárias à integração no mundo do trabalho, assim como as oportunidades 

proporcionadas pela escola e pelo curso para aquisição destas competências. 

Consegui perceber o interesse positivo que as alunas têm pelo curso, e a satisfação pela 

escolha e pela área. No entanto, apresentaram também pontos negativos, tanto no que 

diz respeito ao funcionamento do curso, como às expectativas de outros face ao ensino 

profissional. Porém, as próprias valorizaram-se. 

 

Realização de Entrevistas Dispositivo de Monitorização 

No mesmo dia, realizei a primeira visita à ES de S. João do Estoril, com o objetivo de 

reunir com a Professora Fernanda Silva (Diretora do curso profissional de técnico de 

termalismo) acerca do projeto de estudo dos cursos profissionais do concelho de 

Cascais (dispositivo de monitorização). A reunião teve por base explicar 

aprofundadamente as características do projeto e a forma com está pensado, 

nomeadamente, os agentes educativos envolvidos (alunos e diretora de curso) e os 

dispositivos de recolha de dados a utilizar. Após a respetiva explicação a diretora de 

curso mostrou-se disponível para realizar a entrevista do projeto, tendo sido novamente 

orientada com base no guião previamente estabelecido. 

A entrevista proporcionou recolher as representações da diretora de curso acerca do 

curso que orienta (curso profissional de técnico de termalismo), e mais concretamente, 

acerca da trajetória e funcionamento do curso, das motivações que levaram à sua 

criação, e, ainda, dos dispositivos de avaliação utilizados pela escola face ao curso. Foi 

também referenciado o papel da diretora no que toca à orientação do curso e o tipo de 

relações que estabelece, e, ainda, aspetos relativos aos alunos no que diz respeito às suas 

dificuldades de integração, aos apoios que lhes são disponibilizados, às oportunidades 

dadas no que concerne à integração no mundo do trabalho, e mais concretamente, as 

competências que adquirem ao longo do curso. Por fim, foram abordadas as 

potencialidades e constrangimentos do curso tendo em conta a escola e as suas 

características específicas.  

A nível pessoal foi uma entrevista bastante interessante, na medida em que é uma área 

para mim desconhecida e que numa primeira instância me causou algumas dúvidas 

quanto ao seu funcionamento pelos recursos necessários. No entanto, pareceu-me pelo 

discurso da diretora de curso, que têm sido reunidos esforços para compor e dotar o 

curso de cada vez mais qualidade, pelo que até já têm disponível uma sala própria 

(criada propositadamente) para efetuar as aulas práticas e mais concretamente as aulas 
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de massagem, sala essa que tive a oportunidade de conhecer e até no decorrer de uma 

aula. 

Para além da entrevista, ficou agendada uma outra visita à escola, na qual aplicarei os 

questionários aos alunos e realizarei o focus-group (a um grupo mais restrito, indicado 

pela professora/diretora de curso) A visita ficou agendada para dia 13 de Fevereiro, 

quarta-feira, à tarde. 

 

Reunião com a Coordenadora do Núcleo – Ponto de Situação 

Também nesta semana reuni com a coordenadora do núcleo no sentido de fazer um 

pequeno ponto de situação do dispositivo de monitorização, mas ainda de fazer um 

briefing acerca de um novo projeto, que decorrerá até ao final do ano. Este consiste 

numa oficina de formação (distribuída por 12 sessões) direcionada a duas turmas de 

cursos profissionais, nomeadamente, do 1.º ano do curso de turismo e do curso de 

informática da EBS Fernando Lopes Graça. A oficina pretende trabalhar com os alunos 

de uma forma dinâmica e com base na metodologia de teatro e teatro-fórum as 

competências essenciais de aprendizagem ao longo da vida, constituindo assim uma 

oportunidade de inovação pedagógica. É no entanto, articulada ao nível da sua avaliação 

e acompanhamento pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa., numa 

lógica de colaboração científica pelo fim a nível de investigação e melhoria da 

intervenção educativa. 

O meu papel no projeto não será de acompanhamento das sessões como tem sido até ao 

momento, mas sim de dinamização das sessões em conjunto com a restante equipa, 

composta pela coordenadora do núcleo e por um outro rapaz com formação artística e 

em teatro. Existe já um plano de sessões elaborado, com conteúdos e temáticas 

organizadas e até sugestões de atividades, sendo esta já a 2.ª edição do programa. 

Fiquei bastante satisfeita com a proposta e pela confiança depositada, visto que como 

referido anteriormente, até ao momento apenas estava a acompanhar as sessões sem ter 

um papel fundamental e de orientação. No entanto, importa mencionar que mesmo pelo 

acompanhamento tenho aprendido imenso, até porque me têm tentado envolver ao 

máximo nos respetivos projetos. 
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Participação no evento “Presente e Futuro no Quotidiano de Cascais & 

Biodiversidade” 

Por fim, e para terminar a semana, a convite do técnico da Agenda 21 com quem tenho 

estado em colaboração no projeto Eco Laboratórios, compareci a um evento sobre 

alterações climáticas: “Presente e Futuro no Quotidiano de Cascais & Biodiversidade”. 

Este foi um workshop promovido pelo Gabinete Agenda 21, com o propósito de reunir 

técnicos da câmara e algumas entidades escolares para debater alguns aspetos face à 

respetiva temática.  

Para tal, inicialmente foi realizada uma apresentação de contextualização, no qual foram 

referenciados dados acerca do projeto BASE (Bottom-up Climate adaptation strategies 

towards a sustainable europe), um projeto da união europeia, que pretende criar 

estratégias de adaptação face às alterações climáticas. Neste sentido, os seus membros 

têm realizado este e outros workshops com técnicos da câmara com o objetivo de definir 

prioridades e novas estratégias de atuação.  

Assim sendo, a segunda parte da sessão consistiu na realização de trabalhos em grupo, 

cujo intuito era refletir acerca de medidas concretas, hierarquiza-las, e ainda encontrar 

novas soluções e formas de atuação para colmatar problemas presentes. 

 

 

Semana 10 a 14 de Fevereiro de 2014 

Projeto Eco Laboratórios 

À semelhança de outras semanas de estágio, esta iniciou-se com o acompanhamento de 

mais uma sessão do projeto Eco Laboratórios. Esta consistiu na 6.ª sessão, tendo sido 

dirigida e orientada pela técnica da Cascais Próxima com o apoio do Gabinete Agenda 

21 e por mim (representante do departamento de educação) 

A sessão decorreu com os dois turnos em conjunto e, como tal, com as respetivas 

turmas (2.º ano do curso profissional de técnico de energias renováveis e 10º A), tendo-

se verificado alguma agitação em comparação com outras sessões. A temática da sessão 

foi a mesma da anterior – Eficiência Energética – tendo sido abordado mais 

especificamente a leitura de faturas de eletricidade, e ainda a auditoria a aparelhos 

eletrónicos. 

No que diz respeito ao primeiro ponto a técnica da Cascais Próxima esmiuçou ao 

pormenor todas as componentes da fatura, tendo cedido um exemplo a cada aluno e 

professor para um melhor acompanhamento da respetiva apresentação. Neste sentido 
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importa referir alguns dos aspetos sublinhados pela técnica, nomeadamente: o facto de o 

cliente poder enviar a leitura do contador, logo, o consumo real e não o estimado pela 

empresa; o CIL – código de identificação do local; a importância da potencia centrada, 

visto que deve estar ajustada a casa, na medida em que é pago um valor ao dia (kw/h); e 

ainda os períodos existentes, ou seja, período vazio (período em que há uma menor 

utilização pela população em gera, o que fica mais barato) e período fora do vazio.  

O segundo ponto, de auditoria energética a aparelhos eletrónicos (projetor, torradeira, 

ventoinha), foi o momento de maior interação com os alunos, pelo que lhes foi pedida 

colaboração para a aferição do consumo de cada aparelho e da respetiva emissão de 

gases de efeito de estufa. Este consistiu num exercício introdutório, uma vez que na 

próxima sessão será realizada uma auditoria energética à escola. Para tal, a técnica 

apresentou uma tabela modelo, cujo objetivo é colocar os dados e fazer os respetivos 

cálculos realizados. A tabela é assim constituída por: nome do aparelho, potência, 

número de horas de utilização por dia, fórmula de cálculo do consumo mensal (potencia 

x horas x dias em uso), consumo mensal, gasto monetário anual (preço), e por fim, a 

emissão anual de gases de efeito de estufa. 

Foram ainda efetuados grupos de trabalho para a próxima sessão de auditoria, tendo 

sido também feita distribuição dos mesmos pelas divisões da escola (centro de recursos 

educativos, sala de professores, sala de diretores de turma, cozinha, bar de alunos, 

laboratório, sala de informática, e sala de aula comum). Para esta tarefa foi pedida a 

colaboração dos professores presentes, uma vez que seria importante constituir grupos 

mais pequenos para um melhor acompanhamento. Assim, os grupos foram formados 

consoante os agentes que estarão presentes na próxima sessão (4 técnicos da câmara e 4 

professores). 

Importa salientar, que para a realização da próxima sessão, de auditoria energética à 

escola, se sentiu a necessidade de encontrar uma nova data fora do plano estipulado para 

o 2.º período, na medida em que foi essencial realizar uma sessão de introdução e 

contextualização (a presente sessão). Assim sendo, ao plano previamente elaborado, 

acrescentou-se uma sessão para dia 24 de Fevereiro. Neste mesmo dia, e antes da 

auditoria energética, será também realizada a sessão de eficiência energética para a 

turma do 10º A, visto que a mesma não compareceu (sessão anterior), por motivos de 

falta de comunicação por parte dos professores. 

Penso que em geral esta foi a sessão que decorreu de forma mais negativa, não senti 

envolvência e interesse por parte da maioria dos alunos, na medida em que, como já foi 
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referido, se constatou uma enorme agitação e conversas paralelas. Tal, é determinado 

pela junção das duas turmas e pelo espaço em si – o auditório -, que propicia uma maior 

distração.  

 

Realização de Relatório da Sessão de Eco Laboratórios (Burocracia) 

Após a sessão procedi ao respetivo relatório descritivo da sessão, correspondente ao 

ponto de situação para a coordenadora do Núcleo. 

 

Contato com Escolas – Dispositivo de Monitorização 

O trabalho realizado na restante semana consistiu maioritariamente, no contato e visitas 

a escolas para recolha de informação para o dispositivo de monitorização. Assim, nesta 

semana terminei o contato com as escolas, tendo conseguido de imediato marcações 

com algumas para presente semana e a próxima. No entanto, com outras, 

nomeadamente duas, mesmo tendo conseguido contactar estou a aguardar possibilidade 

de visita às mesmas. 

 

Inexistência do Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

No decorrer destes contatos, tomei conhecimento da inexistência de um curso (Técnico 

de Gestão de Equipamentos Informáticos da Escola Secundária S. João do Estoril), 

sendo que este era um dos escolhidos para o dispositivo de monitorização. Recebi esta 

informação através do contato com o antigo diretor de curso, que me explicou que o 

próprio tinha sido um impulsionador do fecho do curso, visto que não estava a ter o 

sucesso esperado e os alunos não estavam a ter os resultados positivos. No âmbito desta 

conversa o professor aproveitou para abordar algumas dificuldades no que que diz 

respeito a arranjar estágios para os alunos de um outro curso ligado à informática 

(Técnico de Gestão e Equipamentos e Programação de Sistemas Informáticos), tendo 

pedido colaboração para o mesmo. Enquanto estagiária não dei garantias face ao 

assunto, mas referi que iria reportar a situação à coordenadora do Núcleo, para uma 

eventual colaboração. Aproveitei, ainda, para questionar o professor sobre quem seria o 

diretor do curso de Técnico de Gestão e Equipamentos e Programação de Sistemas 

Informáticos, uma vez que, poderia fazer uma troca direta entre este e o já inexistente, 

relativamente ao dispositivo de monitorização. 
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Apoio a Estágios 

Neste sentido, conversei com a coordenadora do núcleo, que de imediato solicitou que 

contatasse o professor, para que o mesmo efetuasse um pedido formal à própria, com 

alguns dados, nomeadamente, o nome do curso, o número de horas de estágio, o período 

de tempo pretendido e ainda o plano de curso. Quando indaguei a coordenadora do 

núcleo acerca da eventual troca entre um curso e outro, a mesma concordou que o 

fizesse. 

 

Aplicação de Questionários e Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Quanto às visitas a escolas, realizaram-se três, nomeadamente à Escola Profissional Val 

do Rio (curso de auxiliar de saúde), à Escola Secundária S. João do Estoril (curso de 

técnico de termalismo) e por fim, à Escola Básica e Secundária de Alvide (curso de 

eletrónica, automação e comando), tendo ocorrido cada uma em seu dia. Nas três, e no 

que concerne aos alunos, procedi à aplicação dos questionários e ainda à realização do 

focus-group. Ambos os instrumentos possibilitaram recolher as representações dos 

alunos acerca do curso que frequentam, nomeadamente, acerca da sua trajetória 

enquanto alunos do ensino profissional e a sua adaptação. Foi também possível 

compreender as suas perceções face ao funcionamento do curso, às dificuldades sentidas 

e aos apoios que têm dentro e fora da escola, tendo-lhes sido pedido exemplos e 

situações concretas que os ilustrassem. Finalmente foram ainda apontadas as 

competências mais importantes e necessárias à integração no mundo do trabalho, e as 

oportunidades proporcionadas pela escola e o curso no que diz respeito à ligação ao 

mundo laboral ou na aquisição destas mesmas competências necessárias à integração no 

mundo do trabalho. 

 

Balanço dos Focus-group realizados para Dispositivo de Monitorização 

Em ambos os cursos, e fazendo um balanço dos até agora realizados, foi possível 

perceber a existência de alguns pontos convergentes, nomeadamente, quanto às 

representações que os alunos têm face ao que sociedade e as pessoas pensam deles, 

quanto às suas preocupação relativamente à entrada no ensino superior o que leva a um 

sentimento de diferenciação e até discriminação, e ainda no que diz respeito às 

competências sociais e pessoais necessárias à integração no mundo do trabalho.  

Por outro lado, constatei algumas diferenças quanto à motivação pelo curso, ao balanço 

geral do percurso de três anos, às perspetivas futuras, e também na forma como veem os 
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professores e a escola. E neste sentido, as diferenças foram um pouco acentuadas até. 

Por exemplo, houve alunos que mostraram uma enorme envolvência e sentido de 

pertença ao curso e àquilo que lhe está inerente, enquanto outros ao final de três anos, 

criticam-no bastante e afirmam não ser o que pretendem para o futuro e que, como tal, 

não o voltariam a escolher. No entanto, e ainda que apontem algumas criticas, percebe-

se que de alguma forma a passagem pelo ensino profissional os ajudou a refletir acerca 

do futuro, na forma como encarar o mundo do trabalho e ainda quanto à importância e 

desenvolvimento de algumas competências. 

 

Realização de Entrevistas Dispositivo de Monitorização 

Numa destas visitas consegui conjugar a entrevista a uma diretora de curso, tendo 

efetuado toda a recolha de informação no mesmo dia. A nível pessoal foi muito 

positivo, uma vez que apenas tive de me deslocar uma vez à escola para o respetivo 

curso, o que não tem acontecido nas outras. Este é um processo e uma dinâmica 

cansativa, no entanto, importa reforçar que tenho aprendido imenso e que me tem 

possibilitado ter uma visão do global do Educação Concelho muito mais próxima e 

situada. 

No que diz respeito à entrevista realizada, relembrar que possibilitou recolher as 

representações da diretora de curso acerca do curso que orienta (curso profissional de 

eletrónica, automação e comando), e mais concretamente, acerca da trajetória e 

funcionamento do curso, das motivações que levaram à sua criação, e, ainda, dos 

dispositivos de avaliação utilizados pela escola face ao curso. Foi ainda abordado o 

papel da diretora relativamente à orientação do curso e ao tipo de relações que 

estabelece, e, também, quanto a aspetos relativos aos alunos no que diz respeito às suas 

dificuldades de integração, aos apoios que lhes são disponibilizados, às oportunidades 

proporcionadas no que concerne à integração no mundo do trabalho, e mais 

concretamente, às competências que adquirem ao longo do curso. Finalmente, foram 

referidas as potencialidades e constrangimentos do curso tendo em conta a escola e as 

suas características específicas, ainda que a diretora não conseguisse verificar 

constrangimentos. 

 

Transcrições de Focus-Group para Dispositivo de Monitorização 

Por fim, tenho procedido também às transcrições dos focus-group, apesar de que a um 

ritmo lento, devido ao processo moroso que é. Optei por começar pelo focus-group pelo 
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facto de ser feito não a uma pessoa, mas sim a um conjunto de pessoas, o que se torna 

mais difícil pela necessidade de identificar o discurso de cada uma. Como tal, estando 

mais recente é mais fácil de reconhecer cada um dos alunos. 

 

 

Semana 17 a 21 de Fevereiro de 2014 

 

Dispositivo de Monitorização – cancelamento de Entrevista 

Tendo em conta o planeado na semana anterior, esta semana iniciar-se-ia com a visita à 

escola Ibn Mucana (pelas 11h), para realização da entrevista à professora Maria João 

Filipe, diretora do curso de técnico de apoio à gestão desportiva. No entanto, a respetiva 

visita à escola foi cancelada pela própria diretora de curso, tendo-me contactado 

telefonicamente por volta das 10h da manhã. O cancelamento deveu-se ao facto da 

professora ter inúmeras reuniões esta semana, pelo que me afirmou que não conseguiria 

estar a 100% para colaborar no estudo. 

Contudo, e no decorrer da conversa telefónica, ficou acordado um novo dia para a 

realização da entrevista. Assim, realizar-se-á na próxima terça-feira, dia 25 de 

Fevereiro, às 11h45. 

 

Realização de Entrevistas Dispositivo de Monitorização 

Ao longo da semana realizei três entrevistas a diretores de curso, ficando apenas a faltar 

uma entrevista (devido ao cancelamento referido anteriormente). Estas seguiram o 

mesmo guião de entrevista das realizadas anteriormente, no qual se pretendeu recolher 

as representações de cada diretor de curso acerca do curso que orientam (curso 

profissional de Apoio à Infância, de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos e de Design Gráfico), e mais concretamente, acerca da trajetória e 

funcionamento dos mesmo, das motivações que levaram à sua criação, e, ainda, dos 

dispositivos de avaliação utilizados pelas escolas. Foi também referido o papel dos 

diretores relativamente à orientação do curso e ao tipo de relações que estabelecem, e, 

também, quanto a aspetos relacionados com os alunos no que diz respeito às 

dificuldades de integração, aos apoios que lhes são disponibilizados, às oportunidades 

proporcionadas no que concerne à integração no mundo do trabalho, e mais 

concretamente, às competências que adquirem ao longo do curso. Finalmente, foram 
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referidas as potencialidades e constrangimentos dos cursos tendo em conta as escolas 

em que estão inseridos e as suas características específicas. 

Em cada uma das entrevistas foi possível perceber pontos interessantes. 

Independentemente da forma como a entrevista decorreu, e do volume de informação e 

respetivo discurso de cada diretor, foi percetível aferir todos os aspetos assinalados 

anteriormente. Tomei conhecimento de atividades bastante interessantes e de 

dificuldades específicas. No entanto, e à semelhança das restantes entrevistas realizadas, 

constatei pontos comuns, tanto a nível do funcionamento dos cursos, como de 

dificuldades, necessidades e preocupações.  

 

Aplicação de Questionários e Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

No seguimento das entrevistas, e de modo a completar a recolha de dados, 

nomeadamente, recolha das perceções dos alunos face ao curso, tentei agendar um dia 

para a realizar. Para dois cursos foi possível, tendo uma ficado agendada ainda para a 

presente semana (Design Gráfico). Contudo, para o curso de Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos não foi possível, visto que a diretora de curso 

não dá aulas aos alunos de 3.º ano, pelo que fiquei de entrar em contato com a diretora 

de turma. 

Assim, com a aplicação dos questionários e realização do focus-group aos alunos do 

Curso de Design Gráfico, foi possível recolher as suas representações acerca da sua 

trajetória enquanto alunos do ensino profissional e sua adaptação. Possibilitou ainda 

compreender perceções face ao funcionamento do curso, às dificuldades sentidas e aos 

apoios que têm dentro e fora da escola, tendo-lhes sido pedido exemplos e situações 

concretas que os ilustrassem. Por fim, foram ainda apontadas as competências mais 

importantes e necessárias à integração no mundo do trabalho, e as oportunidades 

proporcionadas pela escola e curso no que diz respeito à ligação ao mundo laboral ou na 

aquisição destas mesmas competências necessárias à integração no mundo do trabalho. 

Uma particularidade da aplicação destes questionários deveu-se ao facto de uma parte 

ter sido aplicada presencialmente e outra via correio eletrónico, visto que pela 

dificuldade em encontrar estágios, a turma tem de ser separada, ou seja, enquanto parte 

da turma está a estagia a outra tem aulas.  
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Oficina de formação de professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Nesta semana, realizou-se ainda uma nova sessão da oficina de formação de professores 

“Escola na Promoção da Empregabilidade”. Esta iniciou-se com uma dinâmica de 

quebra-gelo, cujo nome era “O Advogado”. O jogo decorreu num círculo, no qual uma 

das formadoras fazia uma pergunta a cada um dos intervenientes. Porém, não poderia 

ser o próprio a responder, mas sim o participante à sua esquerda. Quem respondesse 

fora da sua vez saía do jogo. Foi um jogo que implicou uma enorme concentração uma 

vez que as perguntas eram inesperadas e algumas até difíceis e de resposta pouco 

imediata, e também pelo facto de a formadora olhar diretamente para a pessoa, olhos 

nos olhos, e esta não poder responder. 

De seguida, a sessão contou com a presença de uma convidada, nomeadamente, uma 

funcionária da Associação Empresarial do Concelho de Cascais (AECC). A mesma 

apresentou a associação e o âmbito da sua atuação, tendo ainda caracterizado a área 

concelhia face aos sectores de trabalho em prevalência. Falou um pouco da intervenção 

da associação no concelho e das mais-valias que pode ter para a escola. Este último 

ponto levou à discussão sobre os alunos na escola e os alunos no estágio, ou seja, no que 

diz respeito às visíveis mudanças de atitude e comportamento num contexto e noutro, e 

ainda, relativamente à aplicação das competências que vão desenvolvendo ao longo dos 

anos e da necessidade que sentem de as pôr em prática no âmbito do estágio, 

valorizando-as posteriormente. 

Depois, fomos presenteados com uma aula de cha cha cha, dada por um dos professores 

da oficina formativa (professor de educação física). Esta foi uma proposta feita pelas 

formadoras, na sessão anterior, no decorrer da dinâmica “O que significa dizer eu”, e 

que de imediato foi aceite pelo professor. Foi um momento bastante engraçado e de 

descontração, que possibilitou uma maior aproximação entre todos. 

Por fim, foram mostrados os trabalhos de casa, que consistiam na apresentação de 

estradas de vida, tanto dos próprios participantes, como dos seus alunos. Foram 

expostos trabalhos muito interessantes com alunos de diferentes idades, e até com 

necessidades educativas especiais, visto termos uma professora de educação especial. 

Os tipos de trabalho e as formas de apresentação foram diversos, o que enriqueceu em 

muito a partilha, tendo causando alguma emoção por parte dos participantes e 

formadores. 
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Reunião Coordenadora do Núcleo (CEF Jardinagem e Ensino Articulado da 

Música) 

A meio da semana tive ainda reunião com a Coordenadora do Núcleo, que me solicitou 

duas tarefas, nomeadamente, entrar em contato com o responsável do CEF (curso de 

ensino e formação) de Jardinagem da EBS da Cidadela e a com a responsável pelo 

ensino articulado da música na EBS Frei Gonçalo Azevedo. 

Quanto ao primeiro, o objetivo é perceber alguns pontos de funcionamento do curso, 

assim como eventuais sinergias criadas, visto que no início do ano foram apontados dois 

organismos da câmara para auxílio do curso, nomeadamente a Cascais Ambiente e a 

Divisão de Espaços verdes, tendo ocorrido uma reunião para o efeito. Um outro aspeto 

prende-se com a aferição de necessidades sentidas, como por exemplo, a nível de 

recursos. 

No que diz respeito ao ensino articulado da música, a coordenadora do núcleo pediu-me 

que tentasse perceber também alguns pontos de funcionamento do curso, e mais 

concretamente, quanto à aplicação do financiamento que o ministério dá, às atividades 

que são promovidas e desenvolvidas e a própria articulação entre a escola e o 

Conservatório de Música de Cascais e Oeiras, como por exemplo, se são os professores 

do conservatório que se deslocam à escola, se os alunos ao conservatório. 

Inicialmente fiquei um pouco incomodada e desconfortável, pois a própria 

coordenadora solicitou a minha descrição e tato face à prossecução da tarefa, para que 

não surgissem eventuais constrangimentos sentidos pelos responsáveis. Mencionou 

também que poderia referir que a câmara está a analisar alguns projetos e que tem tido 

dificuldade em apoiar o que não está protocolado. O meu desconforto deu-se por não ter 

percebido muito bem o que eventualmente estava por detrás do pretendido, e por não 

saber muito bem como abordar os responsáveis aquando do pedido de marcação de 

reunião. No entanto, os contatos ocorreram na normalidade, tendo conseguido marcar as 

respetivas reuniões para a semana seguinte. Entretanto, preocupei-me em preparar bem 

as reuniões para que tudo corresse bem e me sentisse mais confiante.  

 

Oficina Formativa na Escola Fernando Lopes Graça “Pass´a ´Frente II” 

Na presente semana iniciei o novo projeto que já me tinha sido falado anteriormente 

pela coordenadora do núcleo, nomeadamente, o acompanhamento de uma oficina 

formativa direcionada aos alunos do ensino profissional para desenvolvimento de 

competências essenciais de vida.  
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Assim, e ainda de forma muito discreta, participei na oficina formativa a decorrer da 

escola Fernando Lopes Graça, com o 1.º ano do curso de turismo e o 1.º ano do curso de 

informática, cujo primeiro tema era “Competências Essenciais – Relacionamento 

Interpessoal/Comunicação”, em que se pretendia trabalhar a escuta ativa, pela 

capacidade de ouvir ativamente a informação como ela é emitida, em detrimento de 

como ela é interpreta, e também, trabalhar a expressão adequada de pensamentos, 

emoções, sentimentos e valores. O balanço geral da sessão foi positivo, tendo-se 

constatado um crescimento e uma evolução dos alunos ao longo da prossecução das 

atividades, tanto a nível de à vontade, como de empenho e ainda de produto final. 

Passando à sua descrição, a sessão iniciou-se com um aquecimento corporal, 

aquecimento esse solicitado aos alunos, tendo sido os próprios a orientá-lo. Depois, 

seguiu-se uma dinâmica cujo objetivo era caminhar pelo espaço tendo de cumprimentar 

os colegas de forma diferente, ou seja, com a mão, com o pé, com o joelho, com a anca, 

com as costas, a cabeça, etc. Posteriormente, decorreu a dinâmica denominada “Conta-

me histórias” em que os alunos, distribuídos em pares e frente a frente tiveram de contar 

uma história um ao outro (cada um na sua vez) durante cinco minutos sem parar. Findo 

o tempo, quem ouviu a história teve também cinco minutos para a reproduzir. No final 

da dinâmica foram pedidos comentários ao que se tinha acabado de fazer, por forma a 

perceber-se os efeitos e discutir os processos de seleção de informação.  

No seguimento desta atividade acrescentou-se uma nova valência ao que estava 

previamente planeado, tendo sido pedido uma troca de pares, no qual o objetivo de 

quem contou a história foi de que o antigo par a ouvisse, que por sua vez, estava com 

atenção ao novo par. Para mim que estava de fora, e a visualizar toda a situação foi 

bastante interessante perceber o empenho deles, pois os próprios tinham consciência da 

grande confusão instalada e de que nenhuma informação estava a ser passada. 

Finalmente, a última atividade proposta, também denominada “Conta-me histórias” 

implicou a formação de um círculo, em que um elemento do grupo começou uma 

história sendo seguida pelos colegas, ou seja, ao sinal do formador, o colega da direita 

dava continuidade à história, integrando, sempre que possível elementos já introduzidos 

por outros colegas. Chegado ao final da história, foram discutidos e analisados aspetos 

acerca da congruência da história e da capacidade do grupo criar um conjunto. Assim, e 

no sentido do debate foi solicitado aos alunos que realçassem seis pontos da história. 

Feito o levantamento, e numa segunda ronda, pediu-se ao grupo que recontasse a 
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história tendo em conta os seis pontos assinalados, conduzindo-a sempre com base nos 

mesmos.  

Foi uma experiência interessante, no qual a minha posição discreta me permitiu 

observar o grupo no geral e visualizar de forma mais atenta alguns elementos e a forma 

como se envolveram na atividade, uns de maneira mais positiva e integrada, outros mais 

afastados e desinteressados. Contudo, quero ressaltar a evolução crescente de todos, 

pois mesmo aqueles que inicialmente não queriam realizar as dinâmicas e que estavam 

claramente aborrecidos com o facto de estarem ali, foram desenvolvendo um interesse 

positivo. 

 

Transcrições de Focus-Group para Dispositivo de Monitorização 

Por fim, importa ainda referir a continuidade que tenho dado às transcrições dos focus-

group, ainda que a um ritmo lento e pouco desejável. Relembrar que optei por iniciar 

pelas transcrições dos focus-group devido ao facto de envolverem mais pessoas, no qual 

é importante distinguir cada uma delas, o que envolve uma maior concentração, pelo 

que uma memória mais recente ajuda. No entanto, é realmente uma tarefa morosa e até 

aborrecida. 

 

Semana 24 de Fevereiro a 7 de Março de 2014 

 

Projeto Eco Laboratórios 

À semelhança de outras semanas de estágio, esta iniciou-se com o acompanhamento de 

mais uma sessão do projeto Eco Laboratórios. Esta consistiu na 7.ª sessão, tendo sido 

dirigida e orientada pela técnica da Cascais Próxima com o apoio do Gabinete Agenda 

21 e por mim (representante do departamento de educação) 

Esta foi uma sessão acrescentada ao plano previamente elaborado, tendo-se dividido em 

duas partes. Na primeira parte, foi realizada a apresentação do tema eficiência 

energética (Conceito de eficiência energética e respetivas medidas) aos alunos do 10.º 

A, visto que os mesmos não compareceram à sessão devida por motivos de falta de 

comunicação por parte dos professores. 

 Na segunda parte, estiveram presentes as duas turmas (2.º ano do curso profissional de 

técnico de energias renováveis e 10º A), tendo-se iniciado a mesma com o visionamento 

de um pequeno vídeo de animação para sensibilização de poupança de energia. De 
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seguida, foi entregue uma ficha com alguns exercícios de sistematização de 

conhecimentos acerca do mesmo tema – Eficiência Energética.  

Neste seguimento, e como principal objetivo desta sessão, procedeu-se a uma auditoria 

energética à escola. Os grupos já tinham sido organizados na sessão anterior, e como tal, 

apenas foi necessário distribuir os professores e os técnicos pelos grupos para os 

acompanharem às respetivas divisões da escola, nomeadamente: centro de recursos 

educativos, sala de professores, sala de diretores de turma, cozinha, bar de alunos, 

laboratório, sala de informática, e sala de aula comum. Na visita a cada divisão, os 

alunos fizeram o registo dos aparelhos eletrónicos presentes, da sua potência e ainda do 

número de horas de utilização por dia, tendo neste último questionado a respetiva 

funcionária acerca do pretendido. De seguida, dirigiram-se novamente ao auditório para 

realizar os cálculos pedidos, tendo assim calculado o consumo mensal (potência x horas 

x dias do mês em uso), o consumo anual (potência x horas x dias do ano em uso), o 

gasto monetário anual (preço), e por fim, a emissão anual de gases de efeito de estufa 

(estes dois últimos têm por base valores de referência pré-definidos) 

Para esta atividade disponibilizou-se uma tabela modelo (indicadores: divisão da escola, 

equipamento, potência, número de horas de utilização por dia, fórmula de cálculo do 

consumo mensal (potencia x horas x dias em uso), consumo anual, gasto monetário 

anual (preço), e por fim, a emissão anual de gases de efeito de estufa), uma explicação 

escrita do que se pretendia para cada indicador e a sua forma de cálculo, e, por fim, 

informação com as potências médias de utilização de alguns aparelhos, para o caso de 

os alunos não as conseguirem aferir. 

O balanço da sessão é positivo, na medida em que os alunos mostraram interesse pelo 

que foi apresentado e empenho na auditoria energética realizada à escola, tendo tirado 

dúvidas pertinentes e realizado a tarefa com seriedade. 

 

Realização de Entrevista para Dispositivo de Monitorização 

Ainda nesta semana realizei a última entrevista para o dispositivo de monitorização, 

tendo seguido também o guião de entrevista realizado previamente para o projeto, no 

qual foi possível recolher as representações da diretora de curso acerca do curso que 

orienta (curso profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva). Mencionou 

aspetos acerca da trajetória e funcionamento do curso, e dos dispositivos de avaliação 

utilizados pela escola face ao curso. Foi também referido o papel da diretora 

relativamente à orientação do curso e ao tipo de relações que estabelecem, e, também, 
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quanto a aspetos relativos aos alunos no que diz respeito às suas dificuldades de 

integração, aos apoios que lhes são disponibilizados, às oportunidades proporcionadas 

no que concerne à integração no mundo do trabalho, e ainda, acerca das competências 

que adquirem ao longo do curso. Por fim, foram referidas as potencialidades e 

constrangimentos do curso tendo em conta a escola em que está inserido e as suas 

características específicas. 

Foi talvez a entrevista mais rápida que tive e na qual foi percetível um menor nível de 

expectativas face aos alunos, e também face à Escola enquanto instituição. Constatei um 

elevado desagrado relativamente ao sistema escolar, tendo a mesma afirmado que se iria 

retirar novamente do ensino, pois só há cerca de 2 anos é que tinha regressado. 

 

CEF Jardinagem  

No sentido de realizar a tarefa pedida (na semana anterior) pela coordenadora do núcleo, 

tive também reunião com o Professor José Manuel Machado, responsável pelo CEF de 

Jardinagem, com o objetivo de perceber alguns pontos de funcionamento do curso, 

assim como eventuais sinergias criadas e também necessidades sentidas. 

Inicialmente, o professor fez questão de referir a prioridade que tem tido, 

nomeadamente a de estabilizar a turma, trabalhando e apoiando alguns casos mais 

complicados, tendo até mencionado alguns contatos que tem tido com a CPCJ e a 

segurança social relativamente a alguns alunos. Abordou ainda aspetos relativos ao 

aproveitamento, na medida em que tem notado uma evolução crescente na turma, 

apontando um número de cerca de 14 alunos com um aproveitamento francamente 

positivo. No entanto, de um conjunto de 25 alunos inscritos, apenas 18/19 têm 

comparecido. Referiu ainda, as sessões de Biodanza como contributo importante para o 

desenvolvimento desta prioridade.  

Um outro aspeto mencionado na reunião diz respeito aos contatos estabelecidos para 

apoio do curso, nomeadamente, com a Divisão de Espaços Verdes, tendo 

especificamente falado com a Engª. Sofia, também parte responsável pelos viveiros da 

Câmara. Assim, os contatos foram feitos no sentido de auxiliar o curso na componente 

técnica, tendo sido proposta uma professora (Marta) para o efeito. Professora essa que 

após concurso público foi escolhida e que tem sido fundamental na orientação do curso, 

uma vez que já tinha trabalhado na Divisão de Espaços Verdes com a Engª. Sofia, e 

ainda, pelo seu contributo, tanto pela sua formação de base, experiência, empatia com 

os alunos e participação na formação das hortas. A sinergia criada com a Divisão de 
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Espaços Verdes auxiliará, também, no que diz respeito à cedência de plantas, tendo já 

sido realizado um contato informal, e neste sentido elaborado um plano de levantamento 

de plantas (pedido formal).  

O professor afirmou que juntamente com o protocolo já previamente solicitado, irá 

ainda enviar o plano anteriormente referido (levantamento de plantas – pedido formal) à 

Divisão de Espaços Verdes e ao Departamento de Educação.  

O trabalho dos alunos até ao momento foi um outro ponto da reunião, tendo o professor 

mencionado a recuperação de espaços verdes e de canteiros da escola e a criação de 

uma horta (beneficiando e aplicando algumas técnicas aprendidas na formação das 

hortas, por intermédio da professora Marta). No decorrer desta última e da produção 

feita, será realizada uma venda direcionada aos professores da escola. Devido ao mau 

tempo, foi também necessário recuperar a estufa devido aos danos sofridos, tendo este 

trabalho sido realizado pelos alunos. No entanto e no seguimento desta explicação o 

professor sentiu necessidade de mencionar que só é possível trabalharem cerca de 4/5 

alunos na estufa, o que é limitativo numa turma superior a vinte. Referiu ainda, a 

pretensão de participarem na semana do ambiente. 

Por fim, foram referenciadas algumas necessidades, nomeadamente, no que diz respeito 

a conteúdos de final de primeiro ano e de segundo ano (formações de máquinas, 

adubação, tipos de relva, etc.), pelo que implicará materiais e recursos que não têm. Fez 

ainda alusão à colaboração da câmara relativamente aos estágios de 2.º ano (seis 

semanas, entre Abril e Maio), uma vez que a irão requerer para 5/6 alunos que 

necessitam de um apoio especial. Finalmente mencionou carências a nível de material, 

pelo que é necessário repor ferramentas (luvas, cercas, ancinhos, vassouras, etc.) e 

investir em material de proteção (botas, fatos de jardinagem, etc.). Contudo, este último 

e pelo investimento que requer, será pensado apenas quando a turma estabilizar e 

quando perceberem quem são os alunos que continuarão no curso. Referiu, ainda, a 

existência de poucos recipientes para o lixo, o que em parte dificulta o trabalho 

realizado nos espaços verdes da escola, pelo que o seu investimento poderia originar o 

desenvolvimento de uma campanha de sensibilização. 

No sentido de colmatar estas necessidades, já foi elaborado um orçamento face aos 

materiais necessários, que à semelhança do protocolo e do plano de levantamento de 

plantas (pedido formal), será enviado à Divisão de Espaços Verdes e ao Departamento 

de Educação. 
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Oficina Formativa de Professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Acompanhei a 7.ª sessão da oficina formativa de professores “Escola na Promoção da 

Empregabilidade” que desta vez contou com apenas uma formadora e três formandos. A 

sessão iniciou-se com uma dinâmica cujo objetivo foi a representação uns dos outros, 

ou seja, com base em características físicas e tiques os formandos tiveram de interpretar 

o colega, caracterizando-o o melhor possível. 

De seguida, e tendo sido talvez a sessão mais expositiva, a formadora procedeu a uma 

apresentação acerca do curriculum vitae e da carta de motivação, começando com o 

visionamento de uma reportagem sobre a inovação dos currículos. Neste sentido, 

abordou o seu conceito, a importância da sua forma e os três tipos de currículo – 

europeu, cronológico e funcional. Esmiuçou cada uma das partes constituintes do 

currículo, mencionando o que é importante colocar em cada uma delas, recorrendo a 

exemplos práticos para uma melhor compreensão. Para além do conteúdo, fez ainda 

questão de abordar questões estruturantes do currículo, tanto a nível de organização, 

como da própria imagem e aparência física. 

Posteriormente apresentou a carta de motivação, tendo indicado a sua importância no 

acompanhamento do currículo. Referiu os dois tipos de carta existentes, nomeadamente, 

a de resposta a um anúncio e a de candidatura espontânea, mencionando também, a sua 

estrutura e a informação que se deve colocar em cada um dos parágrafos. Por fim, a 

formadora mostrou alguns exemplos de currículos inovadores, tanto em formato papel 

como em suporte de vídeo, o que impressionou bastante os formandos. Ficaram 

surpreendidos com as ideias apresentadas e com as suas formas e organizações. 

A nível pessoal foi uma sessão esclarecedora e enriquecedora, pois apesar de já ter tido 

formações sobre o assunto há sempre dúvidas que surgem, tendo colocado algumas, 

como por exemplo, acerca do CCP e do local onde deve estar inserido no currículo, 

entre outras. No final fui ainda aconselhada pela formadora a frequentar as formações 

que a mesma dá ao longo do ano pela Câmara de Cascais, uma vez que na respetiva 

formação, esmiuça com cada um e de forma particular os currículos, as cartas de 

motivação e ainda as entrevistas de emprego, sendo mesmo feita uma simulação com 

convidados da área de formação. 

 

Workshop Escola Profissional Val do Rio 

Na sequência do convite feito pela Escola Profissional Val do Rio, e mais 

concretamente dos cursos profissionais de técnico de apoio à infância e técnico de apoio 
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psicossocial, fui assistir a duas representações protagonizadas pelas alunas do terceiro 

ano dos respetivos cursos. Estas representações, decorreram no período da manhã, e 

surgiram na sequência de um workshop promovido pela escola que se constituiu no 

reflexo do trabalho realizado entre as alunas, corpo docente e, ainda, colaboradoras do 

Centro Cultural de Cascais.  

No entanto, e de forma a abrir o evento contou-se com a presença do vereador de 

educação que no seu discurso contemplou e destacou as áreas dos cursos presentes, 

abordando a sua importância e a valorização que tem sido dada às mesmas, referindo-as 

como uma das prioridades do concelho de Cascais.  

As representações tiveram por base as Histórias, tendo como tema “É de ti que fala esta 

história”. Com elevada ligação às linguagens performativas, nomeadamente a dança, o 

teatro e a música, importa salientar a expressividade dada à comemoração dos 650 anos 

de Cascais e também à temática da “Tradição”. 

Neste sentido, e de forma geral, as duas representações adotaram domínios distintos e 

dinâmicas diferentes. A primeira, protagonizada pelo curso de técnico de apoio à 

infância, incorporou duas Lendas, nomeadamente a “Lenda do cabo da Roca” e a 

“Lenda da Boca do Inferno”, tendo terminado com a performance da canção “Barca 

bela”, que distingue a temática do pescador e do mar. A segunda, protagonizada pelo 

curso de técnico de apoio psicossocial, realizou uma representação no qual houve a 

integração de diferentes personagens de histórias infantis (Alice no país das maravilhas, 

lobo mau, fada madrinha, bruxa má, sininho, capuchinho vermelho, entre outro). Porém, 

muitas destas personagens apresentaram-se com papéis invertidos, ou seja, o que 

tradicionalmente era bom, deixou de ser, passando a ser mau, e vice-versa. Assim, e 

através do seu trabalho transmitiram também, uma forte mensagem relativamente à 

importância da leitura, na medida em que deixar de ler leva a que as histórias se percam, 

deixando também a fantasia morrer. 

Foram duas representações muito bem conseguidas, com uma notória envolvência e 

empenho de todas as alunas, assim como da restante equipa. Notou-se uma alta 

expressividade em que a dança, a música e o teatro e, ainda, a expressão corporal 

tiveram uma forte conotação, transmitindo diferentes sentimentos e sensações a quem 

estava a assistir pela diferente conjugação de linguagens, expressões, músicas e 

intensidades. 

Realizei ainda a visita à escola Frei Gonçalo Azevedo, para Aplicação dos questionários 

e focu-group às alunas do curso de apoio à infância. No entanto, a respetiva visita à 
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escola, tendo-se realizado, não decorreu da forma prevista, uma vez que as alunas, 

juntamente com os restantes 12.ºs anos, estavam numa visita de estudo, assim como a 

professora. A própria escola pôs-me em contato com a professora, que se desculpou por 

não ter conseguido avisar, tendo de seguida indicado um outro dia para aplicação dos 

questionários e focus-group. Assim, realizar-se-á no dia 12 de Março, às 14h45. 

 

Oficina Formativa na Escola Fernando Lopes Graça “Pass´a ´Frente II” 

Também nesta semana, decorreu mais uma sessão da oficina formativa direcionada aos 

alunos do 1.º dos cursos de informática e turismo da EBS Fernando Lopes Graça, 

Assim, esta prendeu-se com as “Competências Essenciais – Relacionamento 

Interpessoal/Empatia”, tendo como objetivo a capacidade de compreender os 

sentimentos e pensamento dos outros, a partilha de sentimentos com os outros, e ainda, 

a satisfação por ajudar os outros. 

À semelhança da sessão anterior e conforme o planeado em todas a sessões iniciou-se 

com um aquecimento dirigido pelos alunos, tendo-se seguido uma dinâmica de enorme 

concentração, na qual se pretendia que se falasse com os olhos, ou seja, que a pares, 

cada um pensasse numa emoção, comunicando-a com o olhar ao parceiro. 

Posteriormente realizou-se uma dinâmica que implicou a circulação de todos os alunos 

pela sala, sendo que ao som de uma palma (dada por um dos formadores), tiveram de 

formar estátuas. Este exercício decorreu de duas formas: uma primeira em que apenas o 

aluno tocado pelo formador teve de criar uma estátua, pelo que a restante turma teve de 

a contemplar e adivinhar a emoção transmitida pela mesma; e uma segunda em que ao 

som da palma todos tiveram de formar estátuas, havendo apenas um aluno que não, por 

ter sido tocado pelo formador, tendo assim, que observar todas as estátuas e adivinhar a 

emoção ou sentimento expresso. 

De seguida, decorreu o jogo do pêndulo, no qual os alunos, no meio de outros quatro, 

teriam de cambalear de olhos fechados de um lado para outro, descontraídos, ficando à 

responsabilidade dos seus colegas. No fim da atividade foram pedidas opiniões e 

comentários acerca do proposto, pelo que os alunos referiram que era complicado 

confiar uns nos outros e que muitas vezes não conseguiam descontrair da forma que era 

necessária. 

Finalmente, e para terminar a sessão, realizou-se uma improvisação com três alunos 

voluntários alusiva à temática da “gestão de reclamações”, cuja história, criada pelos 

três alunos, implicou dois turistas numa loja de informática, que tinham detetado 
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problemas nos seus equipamentos, sendo atendidos por um informático que já 

trabalhava há dez horas seguidas. Foi interessante observar a desenlace da situação e as 

reações que representaram. Após a dinâmica debateram-se alguns pontos, tendo-se 

chegado ao tema central da sessão, mas também de competências importantes a ter 

aquando da inserção no mercado de trabalho e principalmente no trabalho com o 

público. 

Notou-se nervosismo, expresso pelo ‘borburinho’. No entanto responderam bem aos 

exercícios, com empenho e interesse, mostrando nas reflexões e debate terem estado 

alerta e cientes do pretendido. Constatou-se ainda alguma falta de confiança entre eles e 

pouca à vontade entre alguns 

 

Ensino Articulado da Música 

Reuni ainda com a professora Gabriela Moreira, Adjunta de Direção e responsável (na 

escola) pelo Ensino Articulado da Música, com o objetivo de perceber alguns pontos de 

funcionamento do curso, atividades e articulação com o Conservatório de Música de 

Cascais e Oeiras, concluindo assim mais uma das tarefas pedidas pela coordenadora do 

núcleo. 

Numa primeira instância é importante caracterizar o curso de forma geral, pelo que este 

existe há 5 anos, apresentando cinco turmas em funcionamento (do 5.º ano ao 9.º), todas 

elas em regime misto, tendo apenas uma, iniciado com a totalidade dos alunos em 

regime de ensino articulado da música. Nesse ano, o maestro conseguiu financiamento 

para 30 alunos, e não apenas para 12 alunos.  

No que diz respeito à escola, e ao seu papel na orientação do curso, esta é responsável 

pela disponibilização do espaço, tendo um pavilhão construído para o propósito, com 

auditório, salas individuais para instrumentos e salas de coro e formação musical. É 

também responsável pelos processos individuais dos alunos e por todos os 

procedimentos (burocracia, publicidade ao curso, inscrições, e envio de informações às 

restantes escolas). Assegura, também, toda a componente geral do curso, cedendo os 

professores da escola.  

Importa ainda frisar o que a Professora Gabriela mencionou algumas vezes, 

nomeadamente, que estes alunos são alunos do conservatório, sendo certificados pelo 

mesmo. No entanto a escola tem um papel importante no que diz respeito às turmas 

serem mistas, na medida em que na maioria dos anos apenas abriram 12 vagas para o 

ensino articulado da música, o que implica a existência de dois planos de estudos numa 
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mesma turma – planos de estudos para o ensino articulado da música e plano de estudos 

para o ensino regular. Assim, é necessário e essencial conjugar horários, para que as 

disciplinas gerais sejam dadas a todos. Contudo, depois há uma separação da turma, na 

qual uma parte tem a componente musical e a outra as disciplinas que não compõem o 

plano de estudos da música. Esta componente musical (coro, formação musical e 

instrumento) é dada por professores do conservatório, que se deslocam à escola. 

O conservatório, como já foi referido tem a função de assegurar toda a componente 

musical, pelo que é este que detém os recursos necessários, sendo também o 

responsável pelo financiamento (que pelo conhecimento da professora Gabriela é dado 

pelo Ministério, o próprio conservatório e as Câmaras de Cascais e Oeiras, pensando 

estar tudo protocolado). Assim, para além dos professores, o conservatório assegura, 

também, os instrumentos, sendo que os alunos só pagam o seguro do mesmo (consoante 

tenham apoio social ou não e o escalão que tenham). Uma outra responsabilidade do 

conservatório, e pela sua legitimidade, diz respeito à seleção dos alunos. Para este efeito 

existem duas seleções - uma pré-seleção e uma seleção final - sendo realizada por três 

júris: o maestro e dois professores do conservatório. Estes testes são feitos em 

Maio/Junho, havendo ainda provas de continuidade no final do 2.º Ciclo (6.º ano), que 

determinam se o aluno continua no ensino articulado ou não. No entanto de uma forma 

geral, e sendo este um curso aberto à comunidade e publicitado ao concelho (escolas 

públicas e privadas), cerca de 70% dos alunos que frequentam o ensino articulado da 

música pertencem ao agrupamento. 

Contudo, e por forma a fazer a articulação entre o conservatório e a escola, há uma 

professora do conservatório responsável que reúne uma vez por mês com a professora 

Gabriela para fazer um balanço e colmatar dificuldades que surjam. Há ainda uma 

reunião com o maestro para aferir procedimentos, e também uma ou duas reuniões por 

trimestre com os pais.  

O balanço que a escola faz, e a professora Gabriela, em representação da mesma, é 

positivo, afirmando que esta parceria é uma mais-valia para a escola pública. Referiu 

ainda, que tem sido uma experiência benéfica para as duas partes, apesar de difícil, uma 

vez que se trata de uma parceria entre a escola pública e privada, em que a responsável - 

do conservatório- não é portuguesa. 

Um outro ponto abordado na reunião pela professora Gabriela diz respeito ao desejo do 

conservatório em abrir um curso profissional, no entanto não têm conhecimento do que 
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está a ser pensado, visto que a responsabilidade é do maestro. Contudo mencionou que 

o maestro pediu uma reunião com o ministério.  

Por fim, foi ainda referido a existência de concertos na escola, pelos respetivos alunos, 

desde 2010, nomeadamente, concertos de natal, páscoa e fim de ano. Referiu, também, 

que tem sido feita uma angariação de fundos (pelos concertos) para a aquisição de um 

piano para escola em 2015. Foi já realizado um concerto (com 200 pessoas) e está 

previsto outro para a Páscoa, no qual se pede o contributo de um euro por pessoa. 

 

Tarefas Burocráticas 

Devido ao tempo de Carnaval e pelo facto de a coordenadora do núcleo ter tirado férias, 

não me desloquei à câmara nos dias 3, 4 e 5 de Fevereiro. No entanto, nestes dias 

procedi à realização dos relatórios das visitas feitas às escolas, nomeadamente, referente 

às tarefas pedidas pela coordenadora acerca do CEF de Jardinagem e Ensino Articulado 

da música. Nestes dias e na restante semana, já na câmara, dei também continuidade às 

transcrições dos focus-group (dispositivo de monitorização). Tentei ainda contactar com 

alguns professores no sentido de marcar as visitas para realização dos restantes focus-

group. Contudo, tanto por via telefónica, como por via correio eletrónico não tive 

sucesso, tendo de continuar a tentar na próxima semana.  

 

 

Semana 10 de Março a 14 de Março de 2014 

Projeto Eco Laboratórios 

Conforme outras semanas de estágio, esta deveria ter-se iniciado com o 

acompanhamento de mais uma sessão do projeto Eco Laboratórios, nomeadamente a 8.ª 

sessão. No entanto, a quando da minha chegada à escola, deparei-me com as duas 

turmas em frente ao auditório, pelo que o professor de uma delas me perguntou se havia 

sessão, pois ainda não tinha aparecido nenhum dos outros técnicos. 

Assim, e por forma a perceber o que se passava, liguei para o técnico responsável da 

Agenda 21 (João Dinis), que me disse que a sessão tinha sido desmarcada, tendo 

enviado um email ao professor responsável pelo projeto (Fernando Rolo). Afirmou, no 

entanto, que não tinha obtido resposta e mostrou desagrado pelo sucedido, visto ser uma 

situação bastante aborrecida. Mencionou ainda, que estava à espera para marcar uma 

reunião com o próprio, pela necessidade de reorganizar as sessões e de tratar de alguns 

aspetos do projeto. 
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Ao conversar com os professores presentes apercebi-me de que tinha ocorrido alguma 

falha de comunicação, pois os mesmos referiram que tinha sido o próprio professor 

Fernando Rolo, há poucos minutos, a direciona-los para a sessão, tendo reservado todo 

o material necessário. Entretanto pedi desculpa pelo sucedido e expliquei o que me tinha 

sido transmitido pelo técnico da Agenda 21, tendo surgido uma dúvida por parte de uma 

das professoras, nomeadamente, se a sessão agendada para a semana seguinte se 

mantinha. 

No sentido de responder à pergunta da professora, liguei novamente ao técnico 

responsável da Agenda 21, que me solicitou que pedisse os endereços de correio 

eletrónico dos professores presentes, para que pudesse confirmar ou não a realização da 

sessão da próxima semana, constituindo, também, mais um elo de contato, para não 

ocorreram situações semelhantes. 

No entanto, importa referir que eu também não fui informada do cancelamento da 

sessão. Foi uma situação um pouco incómoda, tanto para os professores como para 

mim. Porém, pela conversa telefónica que tive com o responsável da Agenda 21, 

percebi que o mesmo ficou um pouco envergonhado com o facto de não me ter avisado 

do cancelamento da sessão. Contudo, possibilitou a resolução da situação e 

esclarecimentos dos professores face ao sucedido.  

No seguimento de planear as sessões seguintes, e reestruturar o plano, o técnico da 

Agenda 21 solicitou uma reunião com a técnica da Cascais Próxima, comigo, e com a 

estagiária que o acompanha. Após algumas discussões de datas e disponibilidades, e 

visto que a sessão da próxima semana foi adiada pela escola, agendou-se a reunião para 

a próxima semana – terça-feira às 10h30.  

 

Oficina Formativa “Pass´a ´Frente II” 

Ao longo da semana, participei em duas sessões da oficina formativa “Pass´a ´Frente 

II”, uma, e pela primeira vez, na EBS Ibn Mucana (1.º ano do curso de apoio à gestão 

desportiva) e outra na EBS Fernando Lopes Graça (1.º ano dos cursos de informática e 

turismo). Ambas as sessões abordaram o mesmo tema, nomeadamente, “Competências 

Essenciais – Gestão de Stress”, tendo o slogan “Ainda aguento?”. 

 À semelhança de sessões anteriores e conforme o plano da oficina, estas iniciaram-se 

com um quebra-gelo na primeira, e um aquecimento, dirigido pelos alunos, na segunda. 

De seguida, recorrendo à experiência e realidade dos alunos e numa dinâmica de 

partilha e debate foi abordado o conceito/definição de stress, assim como as três formas 
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de lidar com o mesmo, nomeadamente: Coping de Resolução de Problemas (agir 

diretamente sobre o problema, como por exemplo, fazer um plano de estudos quando se 

tem 4 testes numa semana); Coping de Regulação Emocional (controlo e gestão 

emocional perante a situação, como por exemplo, contar até dez ou procurar atividades 

de lazer); e por fim, Coping de Evitamento ou Fuga (fuga ao problema, como por 

exemplo, inventar uma doença para não ir à escola no dia do teste). 

Posteriormente ao debate destes pontos, e mais concretamente, das diferentes estratégias 

e respetiva eficácia das mesmas tendo por base situações e exemplos concretos 

sugeridos quer pelos alunos, quer por nós facilitadores, seguiu-se uma dinâmica de 

improviso, no qual foi criada uma situação profissional potencializadora de stress em 

diferentes momentos. Após a dinâmica foram verificados e discutidos os resultados e as 

reações. 

A nível geral, as duas sessões correram bem, tendo sido atingidos os objetivos. No 

entanto as duas turmas apresentam disponibilidades diferentes, refletindo-se assim em 

atitudes e posturas diferentes. A primeira (na IBS Ibn Mucana) mostrou-se menos 

recetiva, tanto pelo barulho que se evidenciou, como pela falta de atenção em alguns 

momentos por maior parte da turma, tendo de se pedir colaboração e disponibilidade aos 

alunos. No entanto, é importante referir que o espaço não é o mais conveniente, é um 

bloco provisório (denominado contentor), de tamanho pequeno, no qual o calor 

prejudica bastante a concentração dos alunos. Apesar de tudo e fazendo um balanço 

relativamente à outra turma, esta conseguiu chegar aos pontos essenciais mais 

facilmente. É uma turma que tem de ser muito trabalhada e na qual necessitamos de os 

conquistar ainda. 

No que diz respeito à outra turma (na EBS Fernando Lopes Graça), nota-se uma 

evolução enorme, pelo que considero que a sessão desta semana tenha sido a melhor, 

confirmando assim o envolvimento crescente dos alunos face às atividades, e à oficina 

em si. Verificou-se um debate muito interessante, com muitos alunos envolvidos e a 

querer partilhar, e mais importante ainda, o notório interesse de todos. Os próprios, 

valorizaram o tema e o debate. Conseguiram respeitar as opiniões uns dos outros e dar 

espaço ao discurso de cada um, partilhando posições e tentando expor o seu ponto de 

vista sem constrangimentos.  

Após a sessão com esta última turma, de modo informal fizemos um balanço da oficina 

e das duas turmas, tendo-me sido solicitada uma troca de turmas. Assim, a partir da 

próxima semana passarei a acompanhar a turma da EBS Ibn Mucana ao invés das 
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turmas da EBS Fernando Lopes Graça. Chegámos a conclusão que seria necessário um 

maior apoio na primeira turma, visto que a segunda já está conquistada e naturalmente 

envolvida na oficina.  

 

Oficina Formativa de Professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Ainda nesta semana acompanhei a 8.ª sessão da oficina formativa de professores 

“Escola na Promoção da Empregabilidade”, aproximando-se a passos largos do fim. A 

sessão iniciou-se com uma dinâmica quebra-gelo no qual se pretendeu trabalhar a 

comunicação visual e auditiva. Numa primeira instância foi pedido que todos 

circulassem pelo espaço e que naturalmente encontrassem um par, mantendo a partir 

daí, e em constante circulação, o contato visual. De seguida, foi solicitado que também 

de forma natural um dos pares fechasse os olhos, tendo o outro de o orientar através da 

sua voz. Finalmente e após se encontrarem novamente e por indicação da formadora 

realizou-se a última dinâmica do exercício, nomeadamente, uma dinâmica de enorme 

concentração, na qual se pretendia que se falasse com os olhos, ou seja, que um 

participante de cada par pensasse numa emoção, comunicando-a com o olhar ao 

parceiro. 

Posteriormente, a sessão contou com dois convidados, nomeadamente, da Associação 

Juvenil Rota Jovem, que de muito bom grado explicaram o conceito da associação e as 

suas atividades - atividades a nível internacional integrando, por exemplo, o Serviço 

Voluntário Europeu e Workcamps, e a nível nacional contando com o Projeto V, o 

projeto Experimenta Mais, encontros de sócios e workshops semanais. Explicaram 

ainda como é que se pode ser voluntário pela associação, sendo estes os grandes 

intervenientes, pois a equipa de trabalho da Rota Jovem é apenas constituída por cinco 

elementos. Apresentaram cursos e projetos concretos, já desenvolvidos e em vigor, e 

também atividades futuras já anunciadas: Rotas Etnográficas; Encontro de Sócios; 

Intercâmbio de Cascais – Biarritz; Workcamps; Impacto Local – reparações em casas; 

entre outros. Por fim, os convidados trouxeram um vídeo composto por mensagens e 

testemunhos de sócios e voluntários da associação acerca do trabalho que 

desenvolveram e do que a Rota Jovem lhes proporcionou. 

Após a apresentação dos convidados, e antes do fim da sessão, houve ainda tempo para 

uma dinâmica integradora das competências essenciais para aprendizagem ao longo da 

vida. Assim sendo, foram dadas cinco competências a cinco formandos, no qual cada 

um teria de mostrar ao restante grupo a competência que lhe calhou. No entanto, teria de 
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o fazer de forma dinâmica, optando por uma das estratégias cedidas pelas formadoras: 

mímica, desenho, falar sem dizer a palavra, ler os lábios, e por fim, contar uma história. 

Após a utilização de cada estratégia, essa já não poderia ser utilizada novamente. 

A dinâmica decorreu muito positivamente, na medida em que os formandos mostraram 

uma criatividade muito interessante na forma de apresentação da sua competência, 

recorrendo a outras línguas, a personalidades importantes da cultura portuguesa, entre 

outros. Quanto à apresentação da Associação Rota Jovem, penso que constituiu um 

instrumento importante para os professores, uma vez que estes se mostraram muito 

cativados pelo trabalho desenvolvido pela mesma. Colocaram inúmeras questões acerca 

dos projetos e atividades, tentando saber especificamente a faixa etária para cada um e 

em que consistiam especificamente. Um professor acabou mesmo por pedir um contato 

mais direto para uma eventual apresentação da associação às suas turmas, no qual os 

convidados se disponibilizaram de imediato. 

 

Pedido/Recolha dados Estatísticos – Educação Cascais 

Um outro acontecimento a realçar nesta semana, e juntamente com uma colega de 

faculdade e também estagiária aqui na câmara, correspondeu ao pedido de dados 

estatísticos acerca da educação em Cascais, e mais concretamente sobre a rede escolar 

oferta formativa, como por exemplo, o número de alunos por agrupamento, e 

posteriormente por nível de ensino, e ainda no nível secundário por ensino regular e 

ensino profissional. Neste sentido, dirigimo-nos ao gabinete de coordenação e gestão, e 

respetivamente ao técnico responsável por estes aspetos, que prontamente se mostrou 

disponível, tendo-nos facultado os dados, mas também explicado e contextualizado os 

mesmos, visto que alguns são já deste ano letivo e outros ainda do anterior. Chamou-

nos ainda à atenção para a importância face à interpretação dos rácios, na medida em 

que há que ter em conta o número de alunos em cada escola, para perceber certos 

valores. 

Tomar contato com estes dados foi bastante importante, uma vez que me possibilitou 

conhecer mais um pouco da realidade do concelho, tanto a nível da rede escolar como 

da oferta formativa, ficando com uma visão global contextualizada. No entanto, 

permitiu ainda a recolha de dados atualizados para a caracterização da instituição o que 

irá enriquecer também a investigação. 

 

 



82 

 

Contato com as escolas para marcação de visitas para o estudo de monitorização  

Telefonicamente, continuei a tentar contactar com alguns professores no sentido de 

marcar as visitas para realização dos restantes focus-group, tendo conseguido marcar 

para a presente semana com curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva. 

No entanto, e tendo já realizado inúmeras tentativas continuo sem conseguir contactar 

com a diretora de turma de uma das turmas (3.º ano do curso de Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos). Se assim continuar terei de tentar contactar 

novamente com a diretora de curso, mediadora do processo. 

 

Aplicação de Questionários e Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Ao longo da semana procedi ainda à aplicação de questionários e de focus-group a duas 

turmas, mais concretamente ao curso de técnico de apoio à infância (EBS Frei Gonçalo 

Azevedo) e ao curso de técnico de apoio à gestão desportiva (EBS Ibn Mucana). À 

semelhança de anteriores, foi possível recolher as representações dos alunos acerca da 

sua trajetória no ensino profissional e a sua adaptação, possibilitando, ainda, 

compreender perceções face ao funcionamento do curso, às dificuldades sentidas e aos 

apoios que têm dentro e fora da escola. Finalmente foram, também, apontadas as 

competências mais importantes e necessárias à integração no mundo do trabalho, e as 

oportunidades proporcionadas pela escola e curso no que diz respeito à ligação ao 

mundo laboral ou na aquisição destas competências necessárias à integração no mundo 

do trabalho. 

No que concerne ao balanço de ambos os focus-group, o primeiro decorreu com apenas 

duas alunas, pois a turma estava um pouco atrasada relativamente aos ensaios de um 

espetáculo, tendo assim falado com as alunas cujo papel as implicaria mais para o final 

da peça. Neste sentido, foi o focus-group mais curto até ao momento, tendo no entanto, 

recolhido a informação necessária. Quanto à segunda turma, o focus-group foi realizado 

a quatro alunos, que insatisfeitos com o curso, apontaram diversos aspetos e situações, 

tendo sido dos focus-group mais longos. A nível pessoal fiquei um pouco preocupada 

com estes alunos, visto terem mostrado muito desagrado e desmotivação face aos 

últimos três anos, não se sentido valorizados e com bases suficientes. 

 

Transcrição de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Ao longo da semana, dei também continuidade às transcrições dos focus-group 

(dispositivo de monitorização) já realizados, tendo concluído mais um. 
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Semana 17 de Março a 21 de Março de 2014 

 

Projeto Eco Laboratórios - Reunião 

Nesta semana de estágio não houve sessão do projeto Eco Laboratórios. Contudo, tive 

uma reunião com os técnicos do Gabinete da Agenda 21 e com a técnica da Cascais 

Próxima, com o objetivo de repensar as próximas sessões do projeto, tanto a nível 

pedagógico como no que se refere à organização, atualização e ajustamento das sessões, 

uma vez que têm existido algumas alterações ao plano de atividades. 

Neste sentido, foi pensada e discutida a próxima sessão, no qual se pretende concluir a 

temática da eficiência energética realizando uma atividade final associada à auditoria 

energética na escola, tendo sido proposta para dia 31 de Março, numa aula de 1 hora e 

meia, com os 40 alunos. Pretende-se com esta atividade que os alunos pensem em 

medidas de eficiência energética, onde se incluem o uso de equipamentos mais 

eficientes e mudança de comportamentos, tendo em consideração a poupança anual 

prevista depois da implementação destas ações. No sentido de preparar e consolidar a 

sessão e elaborar a ficha de atividade final, mencionou-se a importância de se solicitar 

os dados referentes à auditoria energética, visto terem ficado com os professores para 

poderem trabalhá-los também em aula. 

No entanto, e para o caso de uma sessão ser insuficiente referiu-se a eventual 

necessidade de se realizar uma outra para a apresentação final, em power point ou 

poster. Apresentação esta efetuada pelos alunos remetendo não só para a auditoria 

energética na escola, mas complementado com os conhecimentos de mitigação e 

adaptação adquiridos nas sessões anteriores e com as poupanças associadas. 

Um outro aspeto abordado na reunião foi referente à monitorização do Millennium 

Youth Project, no qual transmiti ao técnico responsável da Agenda 21, a necessidade de 

realizar uma apresentação dinâmica ilustrativa do projeto Eco Laboratórios, no dia 14 

de Maio. De imediato o técnico mostrou-se disponível para realizar o solicitado, tanto 

na língua oficial como em francês, se necessário. No entanto, referiu a necessidade de 

saber qual a estrutura e conteúdo pretendido. Neste sentido, mencionei que seria 

contactado pelo professor Fernando Rolo e que talvez fosse interessante realizar a 

apresentação no âmbito da auditoria energética à escola ou da atividade do forno solar. 

 Questionei também acerca da atividade do forno solar, pelo que os técnicos não sabiam 

nada acerca do mesmo, anotando assim como um dos aspetos a indagar aos professores, 
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assim como um eventual apoio e ajuda na identificação do rendimento e potência do 

equipamento, que podem fornecer. 

Por fim, foi abordada a visita de estudo à Central Solar Fotovoltaica da Amareleja, 

agendada para o dia 7 de Maio, pelo que falta apenas a confirmação dos autocarros, 

fator determinante para a realização da mesma. 

 

Oficina Formativa na Escola Ibn Mucana “Pass´a ´Frente II” 

Durante a presente semana, participei na 4.ª sessão da oficina formativa “Pass´a ´Frente 

II”, na EBS Ibn Mucana com 1.º ano do curso de apoio à gestão desportiva, na qual foi 

abordado o tema, “Competências Essenciais – Resolução de Problemas e Tomada de 

Decisões”. O objetivo da sessão consistiu na sensibilização para a análise de prós e 

contras de diferentes soluções inerentes à resolução de um problema, bem como da 

aceitação de que cada tomada de decisão acarreta consequências, apelando, por sua vez, 

a uma estratégia de Resolução Criativa de problemas. 

Neste sentido a sessão iniciou-se com um aquecimento corporal, dirigido pelos alunos, 

tendo em conta uma lógica de continuidade face às partes do corpo, ou seja, começando 

pela cabeça e terminando nos pés. De seguida, foi realizada uma dinâmica denominada 

“outra função para o objeto”, cujo intuito foi que cada aluno desse uma nova utilidade 

ao objeto que circulava, nomeadamente, um chapéu. No entanto, não poderiam dar a sua 

função natural, ou seja, pôr na cabeça. Foi uma dinâmica bastante interessante, no qual 

surgiram ideias muito criativas e funções inesperadas (um volante, um rio para pescar, 

uma sanita, etc.), até mesmo por aqueles alunos que numa primeira ronda tinham 

vergonha ou não queriam por não saberem o que fazer. 

Posteriormente realizou-se o jogo do complemento, um jogo a pares com base em 

mimica, no qual um dos elementos inicia e o outro complementa, dentro de uma lógica, 

a estátua formada com o próprio corpo. Entram, assim, os dois, num jogo de ação-

reação, criando uma história a partir de consecutivos desafios. Este foi talvez o jogo em 

que os alunos tiveram de se expor mais, uma vez que foi realizado em duas rondas, 

primeiro com uma parte da turma e depois com a outra, sendo realizado no centro da 

roda. Contudo, após algum tempo de jogo, foi possível perceber que a vergonha foi 

diminuindo, passando para um estado de divertimento.  

Seguidamente concretizou-se a dinâmica da “Jangada” – um jogo de improvisação 

coletivas – em que se encontram cinco pessoas dentro de uma jangada, mas que só 

quatro podem ficar. Assim sendo, cada grupo teve cinco minutos para argumentar e 
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tomar uma decisão, incorporando diferentes personagens à escolha de cada um. O 

objetivo era criar um argumento forte para ficar na jangada, tentando também, 

eventualmente, criar alianças, para que um saísse voluntariamente. Em caso de 

indefinição a jangada iria ao fundo. Ao longo da dinâmica, que foi repetida três vezes, 

surgiram argumentos e personagens muito interessantes, nomeadamente, que era 

médico, que estava grávida, que tinha um filho pequeno, que era o pai do filho pequeno, 

que era carpinteiro, entre outros, o que mostrou criatividade e envolvimento na 

atividade, na medida em que os alunos tentaram ao máximo encontrar argumentos 

válidos para se manterem em jogo. 

Finalmente, e já tendo cumprindo o plano para a sessão, introduziu-se um novo jogo – o 

jogo da Máquina. Este consistiu num aumento gradual de pessoas na dinâmica, tendo 

cada um de incorporar um movimento na sequência criada, e nos movimentos já 

existentes. Inicialmente, não foram muito recetivos ao jogo, mas após nós, facilitadores 

da oficina e professora da turma, termos integrado a dinâmica, pouco a pouco foram 

entrando todos, até estar a turma completa, o que deu origem a um resultado final muito 

engraçado. 

Fazendo um balanço da sessão e uma comparação com a anterior, verificou-se uma 

evolução notável, tanto no envolvimento dos alunos, nas partilhas após os jogos, como 

também na diversidade de voluntários que já se constata. Os objetivos foram atingidos e 

sinto que de certo modo, já estamos a conquistar a turma, que claramente não estava 

habituada a realizar este tipo de atividades. Notou-se ainda uma diminuição do barulho, 

que se converteu em atenção e interesse por parte dos alunos, em relação ao que estava 

a ser proposto. Porém, há muito trabalho a fazer e aspetos a melhorar, pois é possível 

verificar alguns constrangimentos entre os alunos e inseguranças. 

 

Oficina Formativa de Professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Acompanhei ainda a 9.ª sessão da oficina formativa de professores “Escola na 

Promoção da Empregabilidade”. A sessão iniciou-se com uma dinâmica de quebra-gelo 

que consistiu na nomeação de características positivas a cada participante e formador. 

Neste sentido, foi formado um círculo em que, à vez, cada pessoa se dirigiu ao centro 

tendo de fechar os olhos. Os restantes de mãos dadas circularam à volta do participante 

do centro, tendo de apontar uma característica positiva do mesmo. Esta foi uma 

dinâmica de que todos gostámos e com a qual todos nos identificamos, tendo 
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agradecido as análises realizadas e partilhado o que sentimos ao ouvir os colegas. Penso 

até, que proporcionou uma melhor disposição para a continuação da sessão. 

Posteriormente, a sessão contou com apresentação de uma das formadoras acerca da 

entrevista de emprego, tendo iniciado a mesma com um vídeo ilustrativo de uma 

entrevista de emprego de stress da empresa Heineken. De seguida, apresentou de forma 

geral e sistematizada os objetivos de uma entrevista de emprego, os aspetos que o 

empregador pretende, e aquilo que o candidato deve procurar mostrar. Abordou ainda os 

diferentes tipos de entrevista existentes, nomeadamente, individual, de painel, em série, 

de grupo, de stress e social. Depois, referiu alguns aspetos importantes a ter em conta 

antes de realizar a entrevista e durantes a entrevistas, enunciando também diversas 

atitudes e comportamentos negativos e menos próprios em entrevistas. Para finalizar a 

apresentação a formadora mostrou um vídeo motivacional, já com intuito de finalizar 

também as apresentações da formação, visto ser a penúltima. 

Por fim, foram realizadas simulações de entrevistas individuais, no qual cada 

participante integrou dois papéis, o de entrevistado e o de entrevistador. Todas as 

entrevistas foram realizadas com base nos currículos e cartas de motivação dos 

formandos, pelo que, a pares, houve uma preparação prévia para realizar as entrevistas, 

por forma a analisar os currículos e cartas de motivação. Foi uma dinâmica muito 

interessante, no qual foi possível perceber algumas fragilidades de alguns dos 

participantes, mas também alguns pontos fortes, que os valorizariam perante uma 

entrevista real. Foi engraçado observar a forma como os professores encararam a 

posição de entrevistador, as dinâmicas adotadas e ainda os pontos que enalteceram nos 

currículos e cartas de motivação dos colegas. 

 

Contato com as escolas para marcação de visitas para o estudo de monitorização  

Ao longo da semana continuei a tentar contactar telefonicamente alguns professores, no 

sentido de marcar as visitas às escolas para realização dos restantes focus-group e 

questionários, tendo finalmente conseguido falar com a diretora de turma do 3.º ano do 

curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Assim sendo, a 

marcação ficou para dia 24 de Março, segunda-feira, às 11h50. No entanto, fica ainda a 

faltar um curso, o de Artes do Espetáculo/Interpretação da Escola Profissional de 

Teatro, que parece ser mais complicado, pois a interveniente responsável está de baixa 

há algum tempo. Tendo falado com a coordenadora do núcleo esta aconselhou-me a 

esperar. 
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Transcrição de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Neste sentido, e agora com um ritmo mais calmo no que diz respeito às visitas a escolas, 

tenho dado continuidade às transcrições dos focus-group (dispositivo de monitorização), 

tendo concluído outra esta semana. Começo assim a entrar num novo ciclo de estágio, 

que remete para o tratamento de dados, o que implicará maior trabalho de computador. 

 

Contato com o Responsável do CEF de Jardinagem (EBS Cidadela) 

Contudo, ainda durante esta semana e a pedido da coordenadora do núcleo procedi ao 

contato com o Responsável do CEF de Jardinagem (EBS Cidadela), o Prof. José Manuel 

Machado, a fim de perceber o porquê de este não ter enviado o orçamento referente às 

necessidades de material que têm tido. Este foi um documento referido pelo próprio na 

reunião que tivemos há umas semanas atrás, tendo ficado combinado que o enviaria 

juntamente com o protocolo e com o plano de levantamento de plantas. Porém, apenas 

enviou estes dois últimos, pelo que não percebemos o sucedido. 

No entanto, ao contactar com o professor, este referiu que não enviou o orçamento pelo 

facto de já terem adquirido algum material com as verbas da escola (referiu 500€), uma 

vez que era material necessário e urgente, de desgaste mais rápido, para receberem as 

plantas cedidas pelos viveiros de Cascais. Todavia, referiu que continuam com 

necessidade de algum material, nomeadamente, de desgaste contínuo, pelo que irá 

reunir com a professora Marta (professora responsável pela componente técnica do 

curso) esta semana para efetuar um outro orçamento, que enviará até ao final da semana. 

Aproveitou também para justificar que não respondeu ao email da coordenadora do 

núcleo por ter estado fora a semana passada. 

 

 

Semana 24 de Março a 28 de Março de 2014 

 

Oficina Formativa na Escola Ibn Mucana “Pass´a ´Frente II” 

Nesta semana de estágio, participei na 6.ª sessão da oficina formativa “Pass´a ´Frente 

II”, na EBS Ibn Mucana com 1.º ano do curso de apoio à gestão desportiva, cujo tema 

trabalho foi “Competências Essenciais – Autorreflexão & Autonomia”. O 

enquadramento da sessão remeteu para estes dois conceitos, sendo que a Autorreflexão 

foi trabalhada como a capacidade que o ser humano tem de refletir sobre a própria 
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confiança e competência, pontos fortes e qualidade, e a Autonomia como a capacidade 

de tomar decisões independentes das dos adultos, optando pela decisão acertada para si. 

Tomada de decisão informada e relevante, mesmo que se encontre resistências.  

A par do aquecimento corporal habitual, dirigido pelos alunos, realizou-se uma outra 

dinâmica designada de “Loja dos Sonhos”. Esta foi uma dinâmica orientada por mim 

em que numa primeira fase procedi à distribuição de uma folha por aluno, tendo pedido 

que cada jovem escreve-se nessa mesma folha um sonho pessoal, concretizável e com o 

qual se sentisse à vontade para partilhar com a turma. Este foi um processo fácil para 

uns, mas difícil e até constrangedor para outros, uma vez que alguns dos alunos não 

conseguiam identificar um sonho, ou pelo menos um sonho passível de ser partilhado. 

Após todos terem escrito, ter-se procedido à respetiva recolha dos papéis e ter-se fixado 

os sonhos no quadro, orientei a segunda parte da dinâmica. Esta consistiu em que cada 

jovem, individualmente, se dirigisse à “Loja dos sonhos” para recuperar o seu sonho. 

No entanto, para tal, eu, enquanto “lojista”, perguntei a cada um o que estariam 

dispostos a “pagar” pelo seu sonho, pelo que o objetivo foi que cada jovem identificasse 

um “preço” ou realizasse uma tarefa indicada por mim ou por outro facilitador da 

formação, para recuperar o seu sonho. Neste seguimento, surgiram tarefas como, rappar 

uma música, ler um trava línguas, ler uma história com uma “mosca” incomodativa no 

ouvido esquerdo, dizer a tabuada do 3, ler um poema, entre outros. 

Pessoalmente a sessão não correu como o esperado, pois verificou-se alguma agitação 

por parte da turma. Talvez por ser um tema delicado, ou por ter sido uma sessão em que 

passaram muito tempo sentados e havia a necessidade de ouvir e tomar atenção ao que 

se sucedia. No entanto, penso que alguns alunos perceberam o objetivo e empenharam-

se, voluntariando-se mesmo para fazer a dinâmica e “conquistar” o seu sonho. Não 

fiquei satisfeita com a minha prestação, apesar de ter perfeita noção de que me esforcei 

e que a abordagem foi correta. Contudo, tenho noção de que não é uma turma fácil e 

que estamos ainda num processo de ganhar a turma para algumas das atividades 

propostas. 

 

Oficina Formativa de Professores “Escola na Promoção da Empregabilidade” 

Acompanhei também a 10.ª e última sessão da oficina formativa de professores “Escola 

na Promoção da Empregabilidade”, cujos objetivos se prendiam com a realização de um 

balanço final e avaliação de toda oficina. Neste sentido, a sessão iniciou-se com uma 

pequena partilha acerca da formação, na qual foi pedido a todos os intervenientes que 
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descrevessem a oficina numa só palavra, tendo sido referida, como uma surpresa, uma 

descoberta, uma aprendizagem, uma inovação, entre outros. 

De seguida, e por forma a fornecer mais uma ferramenta aos professores, a sessão 

contou com a presença de uma convidada. Esta, pertencente à Divisão de Promoção de 

Emprego, realizou uma apresentação acerca dos projetos pertencentes à Divisão, 

nomeadamente, os Estágios Profissionais, programa que pretende trabalhar a transição 

para a vida ativa e a inserção profissional, complementando uma qualificação através de 

formação e experiência em contexto de trabalho, de modo a promover a integração 

profissional de jovens, a reconversão profissional de desempregados e a 

empregabilidade da população de Cascais. Neste âmbito, apresentou também o 

Programa de Ocupação de Jovens (POJ), programa de promoção da empregabilidade 

juvenil que proporciona experiências iniciais de contato com o mercado de trabalho em 

serviços municipais e instituições públicas locais de Cascais, facilitado o 

desenvolvimento pessoal, profissional, social e relacional dos jovens participantes.  

Com base numa outra estratégia a técnica abordou ainda as Oficinas Formativas, ou 

seja, ações de formação gratuitas (certificadas) com foco no desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e de trabalho, relevantes à empregabilidade dos 

munícipes, facilitadoras do processo de procura ativa de emprego e consequentemente à 

inserção no mercado de trabalho; o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual e 

Empregabilidade, um espaço que pretende desenvolver atitudes ativas perante a vida, no 

qual é trabalho com os munícipes competências pessoais, sociais e relacionais que 

permitam a definição e concretização de Projetos de Vida; e por fim o Programa “A 

Dois” - Mentoria e Voluntariado – uma iniciativa que visa facilitar a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, profissional e a empregabilidade através do contato direto e 

personalizado com profissionais experientes com competências relevantes em diversas 

áreas profissionais, numa lógica de relação de mentoria, no qual o mentor partilha 

informações, saberes, conselhos e/ contatos (de forma voluntário) ao mentorado, sendo 

assim promotor da empregabilidade e da integração profissional do mesmo. 

Posteriormente foram discutidos alguns aspetos relativos à avaliação, e mais 

concretamente, às componentes da mesma (assiduidade, trabalho propostos, portefólio, 

e trabalho final), tendo sido abordada a data e o respetivo local de entrega. Foi ainda 

solicitado o preenchimento de um inquérito de avaliação, no qual estavam presentes 

pontos relativos ao funcionamento da formação, nomeadamente no que diz respeito ao 

cumprimento dos objetivos, à dinâmica de formação, ao trabalho e empenho dos 



90 

 

professores, a adequação dos conteúdos, e ainda aspetos relativos aos próprios 

formandos (assiduidade, pontualidade, cumprimentos dos trabalhos propostos, entre 

outros). 

Depois, e por forma introduzir o último convidado da oficina formativa, os formadores 

propuseram uma última dinâmica, no qual cada participante teve a possibilidade de 

partilhar algo acerca de um professor que tivesse marcado o seu percurso escolar e que 

tivesse sido importante na sua vida. Este foi um momento muito interessante, pelo que 

consegui sentir alguma nostalgia por parte de alguns professores, e também satisfação e 

gosto em relembrar quem de algum modo contribuiu de forma muito positiva na vida 

deles, e até para a escolha deste ofício. Neste sentido, e por forma a concluir a oficina 

formativa fomos presenteados com o testemunho de um antigo aluno do concelho (da 

escola de S. João do Estoril), que atualmente participa no Programa de Ocupação de 

Jovens, como comandante do barco “Estou para Ver”, tendo sido aluno (no desporto 

escolar) de um dos professores presentes. No seu testemunho o jovem abordou alguns 

aspetos do seu percurso escolar, e professores importantes no mesmo, tendo referido 

também algumas dificuldades e experiências menos positivas. No entanto, e no geral, 

apresentou um balanço positivo. 

Refletindo acerca destas dez semanas de formação, penso que foi uma experiência 

muito benéfica, que me proporcionou conhecer mais aprofundadamente alguns projetos 

e instituições do concelho. Possibilitou-me, também, um contato privilegiado com 

docentes e com a sua realidade, tanto no que diz respeito às suas necessidades, como a 

dificuldades e constrangimentos face à escola e ao relacionamento com os alunos e pais. 

Ao longo das sessões foram mostrando as suas preocupações acerca do seu papel 

enquanto professores, e a importância que lhe tem sido dado nos últimos anos, pelo que 

se sentem desvalorizados.  

No entanto, e através de diferentes dinâmicas e dos trabalhos propostos ao longo da 

oficina formativa, fui constatando uma evolução crescente por parte dos professores, na 

medida em que, passaram a valorizar-se mais (não só a nível profissional, mas também 

pessoal), apreenderam estratégias importantes para colmatar preocupações correntes, 

tendo ainda adquirido e construído ferramentas fundamentais para a suas aulas.  

A nível pessoal, o balanço é muito positivo, não só pelos conhecimentos apropriados, 

como também pelas dinâmicas que me ajudaram a nível de autoconhecimento, de 

relacionamento interpessoal e de competências sociais e pessoais. Neste sentido, e por 

intermédio e aconselhamento de uma das formadoras, irei, futuramente, participar numa 
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das oficinas formativas, orientada pela própria denominada “Desenvolvimento de 

Competências para a inserção no Mercado de Trabalho”. 

 

Aplicação de Questionários e Focus Group aos alunos do Curso de Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Ainda durante a semana realizei a penúltima aplicação de questionários e de focus-

group do estudo de monitorização, tendo sido realizada ao curso de técnico de gestão e 

programação de sistemas informáticos (ES S. João do Estoril). Conforme o que 

aconteceu em outros cursos, foi possível recolher as representações dos alunos acerca da 

sua trajetória no ensino profissional e a sua adaptação, tendo ainda sido possível 

compreender perceções face ao funcionamento do curso, às dificuldades sentidas e aos 

apoios que têm dentro e fora da escola. Por fim foram, ainda, referenciadas pelos 

próprios as competências mais importantes e necessárias à integração no mundo do 

trabalho, e as oportunidades proporcionadas pela escola e curso no que diz respeito à 

ligação ao mundo laboral ou na aquisição destas competências necessárias à integração 

no mundo do trabalho. 

No que concerne ao balanço do focus-group, penso que decorreu dentro da normalidade, 

tendo notado, no entanto, prevalência por parte de um dos alunos, que imediatamente 

queria e respondia às questões que colocava.  

 

Transcrição de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Por fim, ao longo da semana fui continuando as transcrições dos focus-group 

(dispositivo de monitorização), tendo concluído a transcrição referente ao curso de 

eletrónica, automação e comando, que se mostrou bastante complicada de transcrever 

por alguns nomes técnicos utlizados pelos alunos, por em algumas situações terem 

falado simultaneamente e ainda pelo volume de som velocidade dos discursos. 

 

 

Semana 31 de Março a 4 de Abril de 2014 

 

Projeto Eco Laboratórios (Eficiência Energética) 

A presente semana de estágio iniciou-se com o acompanhamento da nona sessão do 

projeto Eco Laboratórios, dirigida pela técnica da Cascais Próxima com o apoio do 
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Gabinete Agenda 21, sendo que conforme o delineado na reunião de preparação, a 

sessão abordou o tema da eficiência energética.  

Inicialmente procedeu-se à correção da ficha realizada na sessão em que foi efetuada a 

auditoria energética à escola, que por sua vez, era constituída por um exercício de 

verdadeiro ou falso, um exercício que continha um quadro com inúmeros aparelhos e 

equipamentos cujo objetivo era indicar o mais eficiente (por exemplo, frigorifico A+ ou 

frigorifico A+++), e ainda um exercício final, no qual se pedia duas medidas de 

poupança de energia. Para cada um dos exercícios a técnica da Cascais Próxima apelou 

à participação dos alunos tendo pedido que justificassem as afirmações de verdadeiro ou 

falso, que fundamentassem o porquê da escolha de um equipamento em detrimento de 

outro, e ainda que apontassem diferentes medidas de poupança de energia. Tal estímulo 

foi muito bem recebido, pelo que os alunos responderam ao solicitado e de forma 

correta e interessada, tendo mobilizado conhecimentos anteriormente apreendidos. 

Neste seguimento, a técnica procedeu a uma apresentação de medidas de poupança 

energética, tendo referido e comparado os tipos de lâmpadas existentes, indicando 

também os gastos anuais e num período de 10 anos para cada uma. Abordou ainda a 

importância de não deixar os aparelhos em standby, mostrando os gastos para alguns 

equipamentos (nas televisões, nos equipamentos áudio, no telemóvel, nos 

computadores, nos sistemas de som, entre outros). Apresentou determinados 

equipamentos de poupança energética: os dimmers, que regulam a intensidade de luz; os 

sensores de presença, que reagem ao movimento; e por fim, os timers, programadores 

para colocar os equipamentos a funcionar em determinados períodos de tempo. 

Finalmente fez a comparação entre vários sistemas para aquecimento de água sanitária e 

de isolamento de edifícios, tendo abordado o isolamento térmico com base em lã de 

rocha e em EPS (Poliestireno Expandido), e também as janelas com caixilho de madeira 

(janelas antigas) e com caixilho de PVC com corte térmico (janelas eficientes). 

Por fim, e já nos últimos minutos da sessão foi proposto um novo exercício, no qual foi 

pedido aos alunos que se reunissem com os grupos de trabalho efetuados para a 

auditoria energética à escola. O exercício consistia no cálculo do payback, ou seja, do 

tempo de retorno face ao investimento de equipamentos mais eficientes. Assim, 

pretendeu-se que os alunos percebessem e calculassem o tempo de retorno para cada um 

dos equipamentos da divisão em que trabalharam na auditoria energética, de modo a 

perceber se seria importante e viável investir num novo equipamento ou não. No 

entanto, não houve tempo para a realização da totalidade do exercício, tendo sido 
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explicado para todos, inclusive professores, que se interessaram bastante em o perceber, 

para posteriormente trabalharem o respetivo exercício com os alunos nas suas aulas. 

Após a sessão, e por forma a fazer um ponto de situação, procedi à realização de um 

relatório descritivo da sessão para enviar à Coordenadora do Núcleo (Núcleo de 

Orientação Educativa e Ensino Secundário), tendo-o efetuado e enviado no próprio dia. 

 

Oficina Formativa “Pass´a ´Frente II”- EBS Ibn Mucana 

Ainda durante esta semana estava prevista a 7.ª sessão da oficina “Pass’a Frente II” na 

escola Ibn Mucana. No entanto, a mesma não se realizou devido às atividades de final 

de período e mais concretamente à existência de uma conferência de desporto, área de 

estudo da turma no qual está a ser desenvolvida a oficina – 1.º ano do Curso 

Profissional de Apoio à Gestão Desportiva. Contudo, apenas tomámos conhecimento do 

sucedido aquando da chegada à escola, pelo que a professora não conseguiu contactar 

com a Coordenadora do Núcleo. Por se tratar de uma conferência de desporto a 

Coordenadora do Núcleo mostrou-se totalmente disponível em adiar a sessão, pelo que 

seria mais importante para os alunos participarem na respetiva conferência, sendo 

também perfeitamente possível adiar a sessão planeada para a presente semana. 

 

Oficina Formativa “Pass´a ´Frente II”- EBS Fernando Lopes Graça 

No mesmo dia, fui contactada pela Coordenadora do Núcleo, para a substituir na sessão 

de formação de quinta-feira, na EBS Fernando Lopes Graça, e nomeadamente com a 

turma em que iniciei este projeto, devido ao facto de a mesma ter uma reunião no 

Ministério da Educação. Mostrei-me prontamente disponível, sendo o meu papel de 

apoio à sessão e mais concretamente ao outro facilitador de formação. Assim, a sessão 

que decorreu com o 1.º ano do curso de turismo e com o 1º ano do curso de informática, 

teve como tema e objetivo fazer um “Balanço de Competências”, trabalhando e 

refletindo acerca de competências trabalhadas anteriormente ao longo da oficina 

formativa.  

A sessão iniciou-se com um aquecimento corporal, dirigido pelos alunos, tendo em 

conta uma lógica de continuidade face às partes do corpo, ou seja, começando pela 

cabeça e terminando nos pés. Seguidamente foi proposta uma dinâmica denominada 

“Adversidade”, na qual a turma teve de circular livremente pela sala, havendo no 

entanto, um elemento que representava a adversidade (eu) – o “Adverso” – e um outro 

as recompensas e atenuantes da vida (Miguel, o outro facilitador da formação) – o 
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“Antídoto”. Este último trazia consigo um saco com nove competências de vida, no qual 

cada uma apresentava duas tarefas. 

A dinâmica consistiu na circulação do grupo pela vida (espaço), sendo que o “Adverso”, 

também presente, cumpriu o objetivo de ir atingindo, com um toque, zonas do corpo dos 

alunos, e mais concretamente quatro delas (braço esquerdo, braço direito, perna 

esquerda, e perna direita). Assim, em cada zona que tocou, imobilizou essa área do 

corpo, chegando a um ponto em que imobilizou totalmente alguém. Esse alguém, nesse 

instante, cai no chão/ ou pára – “foi-se abaixo…”. 

Após os alunos irem ficando imobilizados, o “Antídoto”, que entra também no espaço, 

na vida, dá a oportunidade de os mesmos retirarem um papel com uma tarefa para 

cumprir. Tratou-se de um momento em que a própria pessoa pode responder às 

adversidades com as suas próprias capacidades e, assim, restabelecer-se. Essa tarefa, 

escolhida de entre duas, tinha implícita uma competência de vida, por exemplo, a 

Temperança, no qual as tarefas eram falar sobre a última vez em que conseguiram 

controlar as suas emoções, ou mimar uma situação de despedimento injusto, sendo que 

perante o patrão se faz questão de manter a serenidade. 

O balanço da sessão é positivo, apesar de poucos terem comparecido. Os alunos 

perceberam o pretendido e tentaram envolver-se na dinâmica, mesmo os mais tímidos. 

Porém foi possível constatar algumas inseguranças e constrangimentos face à realização 

de muitas das tarefas. Verifiquei dificuldade em partilhar situações das suas vidas, ou 

expor-se ao realizar uma mímica. No entanto, cada um à sua maneira, mais ou menos à 

vontade, com mais ou menos ajuda da nossa parte ou dos colegas, realizaram a sua 

tarefa, e contrariaram a sua adversidade, tendo também falado um pouco da 

competência que lhes calhou. 

 

Transcrição de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Durante a presente semana dei continuidade às transcrições dos focus-group 

(dispositivo de monitorização), tendo terminado mais uma. É efetivamente um processo 

bastante moroso e até aborrecido, que implica muitas horas de trabalho. Esta representa 

a sexta transcrição de nove realizadas. 
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Contato com as escolas para marcação de visitas para o estudo de monitorização  

Por forma a realizar o focus-group que falta liguei novamente para a Escola Profissional 

de Teatro, tendo sido informada de que a professora responsável ainda continuava de 

baixa médica. Contudo, hoje seria o último dia, mas visto que a baixa já tinha sido 

renovada anteriormente não me conseguiram informar, ou prever o regresso da 

professora.  

No entanto, no dia seguinte, fui contactada pela própria professora, que muito 

gentilmente, afirmou que não se tinha esquecido de mim, mas que apenas estava com 

um problema de saúde grave e que só no presente dia é que retomou as atividades na 

escola. Disse-me que aplicaria os questionários ainda esta semana, juntamente com os 

solicitados para o estudo de interesses da Câmara, pedindo-me de seguida se a 

realização do focus-group poderia ser apenas no 3.º período, pois precisaria de nestes 

últimos dias de aulas acertar alguns aspetos com os alunos devido ao longo período de 

ausência. Neste sentido, rapidamente acedi ao pedido da professora, ficando assim a 

aguardar novo contato para marcação do último focus-group. 

 

 

Semana 7 de Abril a 11 de Abril de 2014 

 

Transcrição de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Ao longo desta semana, e devido ao facto das escolas terem entrado em período de 

férias, o que se traduz num período de acalmia para os projetos com os alunos, tive a 

oportunidade de passar mais tempo na câmara, o que me possibilitou dar continuidade 

às transcrições dos focus-group (dispositivo de monitorização), tendo terminado mais 

duas transcrições (Curso de Termalismo e Curso de Design Gráfico).  

 

Projeto de Investigação 

Tive ainda a possibilidade de me dedicar a alguns aspetos do projeto de investigação, 

visto que com todos os projetos, e tarefas do estágio, tem-se tornado complicado. Neste 

sentido, reformulei alguns pontos menos bem conseguidos, como a definição do 

problema, procedi ao levantamento dos projetos do Núcleo no qual estou inserida, e 

realizei uma proposta, ou primeira versão do guião de entrevista a aplicar a 
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coordenadora do Núcleo, tendo-a entregue à minha orientadora na reunião que tivemos 

nesta semana.  

 

Construção de Guião de Entrevista a aplicar à Coordenadora do Núcleo 

 Com a aplicação desta entrevista, pretendo conhecer as perceções da Coordenadora do 

Núcleo de Orientação Educativa e Ensino Secundário (NOE) acerca da gestão e 

funcionamento do mesmo. Assim, e mais concretamente pretendo conhecer a 

organização do Núcleo e as motivações que estão na sua origem, a ação desenvolvida 

pela coordenadora no seu contexto de trabalho, uma vez que apesar de a conhecer em 

parte, tenho perfeita consciência de que existem aspetos de desconheço de todo, o papel 

e intervenção da CMC face à regulação do Ensino Profissional, identificar os projetos 

desenvolvidos e apoiados pela CMC/NOE no âmbito do Ensino Profissional, e 

respetivos impactes, e por fim, e caso faça sentido, conhecer ainda as perceções da 

coordenadora do NOE, numa perspetiva futura, relativamente ao papel da 

Câmara/Núcleo face ao ensino profissional. 

 

Defesa de Relatório de Mestrado Rita Póvoa 

Ainda nesta semana, e por aconselhamento da orientadora, assisti à defesa do relatório 

de estágio de uma outra orientanda (Rita Póvoa) da mesma, tendo sido o primeiro a que 

tive oportunidade de assistir. A meu ver foi muito importante, tanto para perceber o que 

se pretende de uma defesa característica da modalidade de estágio, como a nível de 

organização e conteúdo, e ainda das próprias questões possíveis por parte do(a) 

arguente. Foi também possível perceber a forma como a orientadora quer que 

orientemos e o nosso trabalho e respetivo relatório a nível de estrutura. 

 

Reunião com orientadora 

Posteriormente à defesa de mestrado decorreu a terceira reunião com a orientadora, que 

se realizou em conjunto com a Mariana, colega de faculdade e também estagiária na 

Câmara de Cascais. Foi uma reunião produtiva, na qual foi possível esclarecer algumas 

dúvidas e elucidar alguns aspetos relativos à investigação, nomeadamente aqueles que 

tive a trabalhar durante a semana. A nível pessoal foi bastante importante, pois 

precisava de ter assente a base da investigação, para assim poder avançar com o 

trabalho.   
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No seguimento da reunião a orientadora salientou a importância das leituras, que 

atualmente estão um pouco paradas devido ao volume de trabalho no estágio, tendo 

referido que teríamos de começar com o enquadramento teórico. Fiquei alerta para tal, 

tendo consciência de que teria de agilizar as leituras e o processo de trabalho face ao 

relatório. Cedeu-nos ainda o relatório de estágio da defesa de mestrado que tínhamos 

acabado de assistir para que conseguíssemos perceber a sua estrutura e alguns pontos 

para orientarmos o nosso trabalho, como por exemplo, a criação de áreas de intervenção 

de estágio, a organização do projeto de investigação, a organização do índice, entre 

outros. Neste sentido, pediu-nos que até dia 27 de Abril, enviássemos a estrutura da 

investigação, com as respetivas áreas de intervenção do nosso estágio, a proposta de 

índice para o relatório e a lista das referências bibliográficas, enviando também para o 

professor Luís Miguel Carvalho.  

 

Semana 14 de Abril a 18 de Abril de 2014 

 

Pesquisa Bibliográfica 

Ao longo desta semana, e estando de férias no estágio (semana de Páscoa), procedi a 

uma nova pesquisa bibliográfica, tendo ido à faculdade para efetuar a mesma. Senti 

necessidade de a realizar, pois as leituras anteriormente efetuadas, não me pareceram 

suficientes para o que pretendo enquanto enquadramento teórico – a próxima fase de 

trabalho, e para mim a mais difícil.  

 

Novo ciclo de leituras  

Assim, e após a pesquisa iniciei um novo ciclo de leituras, começando pelo relatório de 

estágio da Rita Póvoa, da qual assisti à defesa de mestrado na semana anterior. A leitura 

do relatório foi uma ajuda muito importante, que me elucidou em alguns aspetos, e mais 

concretamente quando à estrutura do projeto de investigação e da criação das áreas de 

intervenção de estágio (tarefa dada pela orientadora em conjunto com a construção do 

índice do relatório, e das referências bibliográficas). No entanto, houve alguns pontos 

do relatório que me despertaram algumas dúvidas, nomeadamente a metodologia, visto 

que a componente mais substancial e completa da metodologia se encontra antes da 

caracterização do contexto da organização, tendo ficado pouco evidenciada no capítulo 

referente ao projeto de investigação, que para mim seria onde deveria estar completo e 

desenvolvido. 

Entretanto procedi a outras leituras, cujos autores foram João Barroso e João Pinhal. 
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Semana 21 de Abril a 25 de Abril de 2014 

 

Transcrição de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Nesta semana, procedi à antepenúltima transcrição de focus-group, nomeadamente do 

curso profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. Apesar de moroso, e 

complicado, devido à qualidade de som de algumas gravações e ao facto de haver 

interpelações entre os alunos, esta é uma fase que está quase terminada. No entanto, 

estou ainda a aguardar o contato da professora da Escola Profissional de Teatro, que por 

motivos de doença grave, esteve fora da escola durante um longo período de tempo, e 

que por sua vez ficou de me contactar após o tempo de férias, de forma a se conseguir 

organizar com os alunos. 

 

Oficina Formativa “Pass´a ´Frente II”- EBS Ibn Mucana e EBS Fernando Lopes 

Graça  

Tendo terminado o período de férias escolares, retomaram as sessões da oficina 

Formativa “Pass´a Frente II”, sendo que esta semana e a pedido da Coordenadora do 

Núcleo, participei na sessão das duas turmas, visto que o facilitador que a tem 

acompanhado em ambas as sessões não tem disponibilidade para continuar a seguir as 

sessões de quinta-feira na EBS Fernando Lopes Graça, pelo que farei novamente uma 

troca de turmas. No entanto foi-me pedido que na próxima semana ainda acompanhasse 

a turma de terça-feira, na EBS Ibn Mucana, pois a Coordenadora do núcleo não poderia 

estar presente. 

Assim sendo, a sessão de terça-feira, que decorreu com o 1.º ano do curso de técnico de 

apoio à gestão desportiva (IBS Ibn Mucana), e a sessão de quinta-feira, com o 1.º ano 

do curso de turismo e com o 1.º ano do curso de informática (IBS Fernando Lopes 

Graça), teve como tema e objetivo “Competências Essenciais - Achievemente”, ou seja, 

realização. Enalteceu-se a perspetiva de que é pelo esforço que se obtém o que se quer, 

e que o empenho e a dedicação tendem a ser conducentes à possibilidade de 

concretização dos objetivos pessoais e, inclusive, de conquistas colaterais. No entanto, 

não se excluindo a abertura ao inesperado nem às oportunidades emergidas “do acaso”, 

refletiu-se se esse acaso é totalmente desconexo do investimento da pessoa. 

Estes aspetos foram trabalhados com base em três dinâmicas. A primeira a partir do 

visionamento de um vídeo – Cadeia H3 – ou seja, que retratava o crescimento e 

evolução do grupo e da sua ideia de negócio, tendo-se analisado e discutido alguns 
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pontos posteriormente, nomeadamente qual o seu conceito, tipo de serviço, público-

alvo, aspetos mais impressionante e evolução da cadeia, e ainda fatores que tivessem 

propiciado o sucesso do negócio e da ideia, destacando o facto de ser português. 

 Tendo em conta a discussão e análise do vídeo, foram afixadas três palavras: 

Sorte, Talento e Esforço. Daqui surgiu uma questão para debate: Qual o ingrediente 

para o sucesso? De seguida o grupo foi questionado se algum destes fatores teria sido 

mais determinante para o sucesso da cadeia H3, e se conheciam outros casos de sucesso 

em Portugal. Em ambas as turmas surgiram casos semelhantes, o do jogador de futebol 

Cristiano Ronaldo e do treinador José Mourinho, sendo que sem dúvida o primeiro 

causou mais “discórdia” e debate, na medida em que uma parte dos alunos defendia a 

preponderância do talento e outra parte a do esforço.  

 Neste sentido, e pelos exemplos que foram surgindo e respetivas análises, 

desenvolveu-se a terceira parte da sessão, que inicialmente foi comum às duas turmas, 

tendo sido pedido que em pequenos grupos de trabalho (4/5 pessoas) chegassem a um 

esquema sobre os três aspetos (sorte, talento e esforço), refletindo acerca da sua relação 

e importância para o sucesso, tendo de ser explicado posteriormente para toda a turma. 

A partir desta tarefa foram apresentados diferentes esquemas, tendo os alunos por um 

lado colocado os três aspetos num mesmo nível, ou em forma de triangulo, no qual 

todos eram importantes, e por outro destacando um ou dois aspetos, dentro os quais o 

talento e o esforço. 

 A fase seguinte da sessão foi diferente em cada uma das turmas. Na turma de 

terça-feira, na EBS Ibn Mucana, foi pedido que os mesmos grupos pensassem numa 

ideia de negócio, tendo em conta o esquema apresentado anteriormente, pelo que teriam 

de explicar a importância de cada um dos aspetos para o respetivo negócio. 

Seguidamente teriam de refletir e responder aos seguintes pontos: Que empresa/negócio 

pretendem abrir?; Quem faz o quê/ Qual o papel de cada um na empresa?; Qual a meta a 

atingir para os próximos 3 anos? 

 Na turma de quinta-feira, na EBS Fernando Lopes Graça, e pelo envolvimento 

dos alunos no debate acerca dos três aspetos (Sorte, Talento e Esforço), solicitou-se aos 

alunos que pensassem numa personalidade de sucesso, que por sua vez, se enquadrasse 

no esquema elaborado em grupo, tendo posteriormente de mencionar situações de vida 

ou atividades concretas que justificassem a associação entre a personalidade escolhida e 

o esquema concluído. 
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 Em ambas as atividades surgiram ideias e raciocínios interessantes. Contudo, a 

primeira turma não teve tempo de concluir a apresentação das ideias de negócio de 

todos os grupos, pelo que ficou adiada para a sessão seguinte. A nível geral, o balanço 

da sessão é positivo, na medida em que os alunos participaram ativamente na mesma, e 

principalmente no período de debate. Apesar de não terem chegado a um consenso face 

à relação dos três aspetos, e isto, porque cada caso é um caso, perceberam o papel e a 

importância de cada um para obter o sucesso, tendo enfatizado, no entanto valor do 

esforço. 

 

Recolha dos Portefólios Oficina Formativa de Professores e primeira análise dos 

recebidos 

Ainda nesta semana, e numa lógica de recolha dos portefólios dos docentes que 

participaram na Oficina Formativa de Professores “Escola na Promoção da 

Empregabilidade”, acompanhei a coordenadora do núcleo ao Laboratório de 

Aprendizagens, local onde os formandos teriam de entregar os respetivos portefólios. 

Este corresponde ao produto final da componente autónoma da formação, tendo um 

peso de 40% na avaliação (20 % face ao Conteúdo do Portfolio / Trabalhos e 

Atividades, Registo de Bordo, Fóruns e Pesquisas Adicionais, 10% face ao relatório 

final, e por fim, 10% na entrega atempada do portefólio).  

No entanto, a quando da chegada ao Laboratório de Aprendizagem surpreendemo-nos 

com a escassez de dossiers entregues, o que nos trouxe alguma preocupação, uma vez 

que os formandos sempre se mostraram bastante interessados e envolvidos na formação. 

Como tal, a coordenadora do Núcleo (também formadora da oficina), contatou 

telefonicamente uma outra formadora (também técnica do Divisão de Promoção de 

Emprego), de modo a perceber se teria alguma informação dos docentes, o que 

efetivamente se confirmou, face a uma formanda, que lhe teria enviado um email, a 

informar que a quando da ida ao Laboratório de Aprendizagens para entrega do 

portefólio, não se encontrará lá ninguém. Por forma a solucionar o problema, não tendo 

a professora de se deslocar novamente, foi-me pedido, em caso de disponibilidade e 

visto que moro perto da escola da respetiva professora, que fosse buscar o portefólio da 

mesma. Relativamente aos restantes docentes, as formadoras combinaram que a 

coordenadora do Núcleo tentaria entrar em contato com os mesmos para perceber o 

sucedido. 
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De seguida e de forma ainda superficial, realizámos uma primeira análise dos relatórios 

entregues, tendo observado o seu conteúdo, tomando especial atenção aos relatórios 

finais. Contudo, na próxima semana haverá uma reunião juntamente com os restantes 

dois formadores (da Divisão de Promoção de Emprego), para avaliação dos formandos. 

 

Projeto de Investigação e Relatório de Estágio 

Tendo por base a leitura do relatório de mestrado de Rita Póvoa e do livro de João 

Pinhal “Os municípios portugueses e a educação – treze anos de intervenção (1991-

2003)”, e nomeadamente o capítulo referente às não-competências, visto ser um dos 

pontos-chave do meu tema, procedi a uma definição, penso eu, mais clara das áreas de 

intervenção do meu estágio. Para mim, esta foi uma tarefa um pouco complicada, na 

medida em que não estava bem ciente de como agrupar as diferentes atividades e tarefas 

desenvolvidas no estágio. Contudo, João Pinhal e a sua categorização da ação dos 

municípios em três áreas de não competência elucidou-me e constituiu uma base 

importante para a definição das minhas áreas de intervenção.  

Procedi ainda, à reformulação do índice do relatório, tendo por base a estrutura do 

relatório da Rita Póvoa, mas também outros trabalhos de mestrado integrados na 

pesquisa bibliográfica anteriormente realizada. Por fim, procedi à redefinição da lista de 

referências bibliográficas, tendo acrescentado novas. 

Após o trabalho desenvolvido, e de acordo com as indicações da orientadora, enviei a 

base da investigação, com as respetivas áreas de intervenção, o índice, e a lista de 

referências bibliográficas para a mesma, mas também para o professor Luís Miguel 

Carvalho. 

 

Semana 28 de Abril a 2 de Maio de 2014 

 

Reunião Formadores para avaliação dos professores participantes na Oficina 

Formativa de Professores 

A presente semana iniciou-se com a reunião com os formadores da Oficina Formativa 

de Professores “Escola na Promoção da Empregabilidade”, para efetuar a avaliação dos 

participantes. Esta decorreu nas instalações da Divisão de Promoção de Emprego, 

tendo-se iniciado com os três formadores.  

Cada um de nós observou individualmente os portefólios dos docentes, agora quase 

todos presentes, estando a faltar apenas 3, tendo-se de seguida, feito alguns comentários 
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e análises acerca dos trabalhos e dos relatórios produzidos pelos formandos. Falo no 

plural, pois fui plenamente integrada na reunião, tendo-me sido pedida opinião enquanto 

participante e observadora da oficina. Como tal, comentei o que me foi solicitado (o 

envolvimento dos docentes, o horário da formação, os trabalhos produzidos), tendo tido 

também à vontade para enaltecer alguns pontos que achei importantes e que ainda não 

tinham sido referidos, como por exemplo, a forma como os professores passaram a 

encarar o aluno e a ter em conta o seu background, e ainda o facto de terem tomado 

contato com ações e projetos do concelho que até então desconheciam, tendo-os 

valorizados e mostrando-se interessados em apresenta-los aos seus alunos. 

Posteriormente, e antes de um dos formadores ter de se ausentar da reunião, mencionou-

se a importância de esta oficina ser estendida por mais tempo, ou ser repartida em dois 

módulos (visto que as oficinas de formação obedecem a um número de horas). Este 

ponto surgiu da dificuldade sentida por uma das formadores face ao seu módulo de 

técnicas ativas de procura de emprego, e mais concretamente de construção de 

currículos e cartas de apresentação, visto que não houve tempo suficiente para trabalhar 

estes instrumentos da melhor forma, o que por sua vez, se reflectiu nos trabalhos 

apresentados pelos docentes.  

Procedeu-se, ainda, à observação do dossier de formação e das suas componentes, pelo 

que os formadores aproveitaram para falar acerca da sua avaliação face à oficina, 

referindo-se também ao relatório do avaliador externo. Acerca deste assunto a 

coordenadora do núcleo referiu que habitualmente é escrito por algum dos formadores, 

ou alguém diretamente ligado à formação, sendo enviado posteriormente para a 

entidade/avaliador externo para validação e respetiva assinatura. Assim sendo, foi-me 

pedida a execução dessa tarefa, a de escrever o relatório, no qual terei de escrever de 

forma geral em que consistiu a formação, as temáticas desenvolvidas, o trabalho dos 

participantes, os aspetos bem conseguidos, os menos bem conseguidos, e ainda, 

desenvolvimentos futuros. Para este último aspeto, foi referida a criação de módulos 

futuros acerca do currículo, das cartas de motivação e das entrevistas de emprego, 

podendo, eventualmente, ser desenvolvidos numa lógica de workshop, e também a 

necessidade de se trabalhar com as estruturas das escolas, e nomeadamente, com o 

conselho pedagógico, de modo a criar estratégias de promoção da empregabilidade. 

Por fim, procedeu-se à avaliação dos formandos, tendo-se criado critérios específicos, 

dos quais se destacam dois grandes níveis, uma relativo à componente presencial (10% 

para a Assiduidade e Pontualidade, 20% para a Participação, Relacionamento 
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Interpessoal e Partilha Oral, e 30% para Trabalhos realizados e conhecimentos 

demonstrados) e outro à componente autónoma (20 % face ao Conteúdo do Portfolio / 

Trabalhos e Atividades, Registo de Bordo, Fóruns e Pesquisas Adicionais, 10% face ao 

relatório final, e por fim, 10% na entrega atempada do portefólio).  

 

Verificação da Grelha de avaliação da oficina formativa de professores 

Ainda no sentido da avaliação dos docentes que participaram na oficina de formação de 

professores, foi-me solicitado pela coordenadora do núcleo que verificasse a grelha 

construída pela mesma com todos os pontos da avaliação e respetiva pontuação. Assim 

sendo, tive o cuidado de verificar todos os cálculos, tendo encontrado duas pequenas 

falhas em duas professoras, sendo que numa havia uma diferença significativa de nota. 

 

Oficina Formativa “Pass´a ´Frente II”- EBS Ibn Mucana (continuação semana 

anterior, + liderança) 

Como solicitado pela Coordenadora do Núcleo, esta semana procedi à sua substituir na 

sessão de formação de terça-feira, na EBS Ibn Mucana. Assim, a sessão que decorreu 

com o 1.º ano do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva, teve como 

tema “Competências Essenciais – Poder e Liderança”, tendo como enquadramento a 

capacidade de dirigir pessoas, consciente do poder e responsabilidade social inerente, e 

ainda a aceitação de que o progresso profissional acarreta a assunção de cada vez mais 

responsabilidades e eventuais cargos de chefia.  

No entanto, e por forma a concluir a tarefa abordada na semana anterior relativamente a 

uma ideia de negócio, a sessão iniciou-se com a apresentação dos grupos em falta. 

Seguidamente foi realizada a primeira dinâmica relativa à temática da presente semana, 

tendo sido afixado em cada um dos alunos um papel com uma profissão/ condição 

social/ personalidade (por exemplo advogado, Cristiano Ronaldo, jovem do bairro, mãe, 

médio, primeiro ministro, etc.), sendo que cada um desconhecia o seu próprio papel. 

Após a afixação de todos os papéis, pediu-se que os alunos circulassem pelo espaço da 

sala, tendo de se cumprimentar de acordo com a profissão/ condição social/ 

personalidade do respetivo parceiro que encontrassem, não podendo referir o seu nome. 

A ideia era ajudar a que cada um identificasse o conteúdo da sua própria mensagem, 

aspeto que não funcionou, visto que alguns alunos se abordaram diretamente consoante 

a sua personagem, não cumprindo assim o que tinha sido pedido para realização da 

tarefa. 
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De seguida, e visto que a próxima fase da sessão implicaria ainda que os alunos não 

soubessem o nome que tinham afixado nas costas, houve necessidade de alterar os 

planos da sessão. Nesse sentido, foram escolhidos 4 líderes que, posteriormente tiveram 

de escolher 10 elementos da turma tendo de os dispor em fila do mais poderoso para o 

menos poderoso. Contudo, a agitação da turma possibilitou que apenas dois líderes 

realizassem o pretendido.  

Por fim, a última parte da sessão consistiu na criação de uma organização dos papéis em 

grupo (do mais poderoso, para o menos poderoso), tendo sido pedido a cada elemento 

da turma que individualmente e aquando da sua vez se posicionassem na fila. Após 

formar a respetiva organização, solicitou-se uma validação por parte de todo o grupo, 

que por sua vez, não reuniu consenso. Após a dinâmica procedi ainda a uma pequena 

conclusão e sistematização do tema. 

A meu ver o balanço da sessão não é positivo, pelo que se verificou uma enorme 

agitação na turma, tendo estado presente um reboliço a longo de toda a sessão. Penso 

que os alunos não se mostraram recetivos às tarefas, pelo que desde início não 

cumpriram o solicitado por nós, para o sucesso das dinâmicas. Tal constatou-se também 

na conclusão e sistematização realizada, na medida em que os alunos não apresentaram 

conclusões e ideias concretas acerca da sessão. 

 

Congresso Cenários com Futuro (curso de turismo Carcavelos) 

A pedido da Coordenadora do Núcleo, e na sequência do convite feito pela EBS 

Carcavelos, e mais concretamente do curso profissional de técnico de turismo, assisti à 

7.ª Edição do Congresso “Cenários com Futuro” que teve como tema as 7 Maravilhas de 

Portugal. Este foi um evento organizado pelo 11.º ano do curso de técnico de turismo 

em conjunto com o seu corpo docente. 

Contou com a presença de diversos convidados, uns externos à escola e outros 

pertencentes à mesma, tendo cada convidado realizado uma comunicação, intervenção, 

improvisação ou apresentação acerca das temáticas inerentes ao tema das 7 Maravilhas 

de Portugal. Maravilhas essas, eleitas pelos respetivos alunos organizadores do 

Congresso, sendo elas: A Língua Portuguesa, O Povo português, O Mar, A Luz, o 

Turismo, A Gastronomia, e a Música. 

No entanto, e por forma a iniciar o congresso, contou-se com um pequeno discurso de 

abertura por parte do Diretor da escola, o Professor Adelino Calado. De seguida, e como 

forma de introdução ao tema, realizou-se a primeira comunicação da manhã, cujo 
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objetivo foi explicar o significado do número 7, tendo a professora Leonor Brazão 

(professora de português) recorrido a exemplos históricos, culturais e religiosos.   

À exceção da Música, que foi recurso constante do congresso, todas as restantes 

Maravilhas contaram com um momento próprio: A Língua Portuguesa, com a 

intervenção dos alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, 

através da declamação de poemas portugueses, e ainda com a improvisação dos alunos 

do Curso de Produção Artística, em forma de homenagem a João Villaret; O Povo 

Português, com uma apresentação produzida pelos alunos do Curso Profissional de 

Técnico de Turismo e com a comunicação do historiador Guilherme Cardoso, sobre a 

Origem do Povo Português; O Mar, com a comunicação de Miguel Herédia, vice 

presidente da Associação de Surfistas de Portugal (cluster do surf) acerca da 

importância do mar em Portugal e da economia do mar; A Luz, que em substituição do 

pintor João D. Filipe, contou com a comunicação da professora Paula Fernandes 

(professora de história) sobre a pintura representativa do interior e do litoral; O 

Turismo, com a comunicação de Maria José Coelho, do Departamento de Estudos e 

Planeamento do Turismo de Portugal, face à importância do turismo em Portugal na 

economia do país; e por fim, A Gastronomia, que em substituição do Chef Hernâni 

Ermida, contou com apresentação do vídeo promocional da Dieta Mediterrânica, tendo-

se ainda realizado uma comunicação final, por Madalena Biancard, acerca dos vinhos 

portugueses e mais concretamente do Grupo Bacalhôa e da produção das suas quintas. 

Contudo, e antes do Coffe break, que contou com o patrocínio de Nata Lisboa e de 

Choco&Mousse, numa lógica de self service, mas também com alguns alunos do curso 

de turismo a servir os participantes, o congresso contou com uma apresentação 

produzida pelo Curso de Multimédia da Escola Secundária da Cidadela, acerca do 

Património Nacional, tendo como título “As 7 maravilhas”. 

A nível geral o congresso foi bem conseguido, com uma notória envolvência e empenho 

dos alunos, assim como do corpo docente, tendo sido muito interessante observar a 

implicação de outros cursos no desenvolvimento e sucesso do evento. 

 

Reunião MYP/Eco Laboratórios/Fórum Ciência 

Também a pedido da Coordenadora, e neste mesmo dia, participei na reunião de 

preparação da sessão de balanço do Millenium Youth Project (MYP) e do projeto Eco 

Laboratórios, com os técnicos do Gabinete Agenda 21 e os docentes responsáveis pelos 

projetos. 
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A reunião teve como objetivo, e respetiva ordem de trabalhos: fazer o alinhamento das 

atividades a apresentar na sessão de balanço do MYP que terá lugar no dia 13 de Maio e 

que contará com a presença da representante internacional do projeto que estará em 

Portugal durante toda a semana; proceder a um ponto de situação e de programação das 

atividades do projeto Eco Laboratórios, e mais concretamente do projeto Ambiente e 

Recursos Naturais para o 3.º período; e por fim, abordar e planear o fórum de Ciência 

previsto para o dia 4 de Junho. 

Quanto ao primeiro ponto (sessão de balanço do MYP), foi referido por parte das 

professoras responsáveis o pretendido, tendo sido mencionada a importância de que 

fosse uma sessão em que os alunos tivessem voz ativa e como tal numa lógica pouco 

formal (tendo no entanto o acompanhamento, dos docentes e técnicos). Assim sendo, irá 

ser realizada uma sessão com base em cartazes, com um roteiro próprio, no qual serão 

abordadas as atividades realizadas ao longo do ano relacionadas com o projeto (1.º –

Blog; 2.º – Oikos; 3.º – Textos produzidos para o jornal do CRE; 4.º – contextualização 

do projeto Eco Laboratórios; 5.º – Alterações Climáticas; 6.º -  Marquês de Valle Flôr; 

7.º - Eficiência Energética e Pegada Ecológica; e por fim, 8.º - Forno Solar).  

Todos os cartazes à exceção do último serão apresentados pela turma do projeto, o 10.º 

A, pelo que haverá uma preparação prévia com os docentes responsáveis por cada uma 

das temáticas. A acrescentar a esta preparação com os docentes, terão também a 

colaboração da técnica da Agenda 21, que por questões de limitação de tempo dos 

professores, se ofereceu para sistematizar a informação relativa às sessões do projeto 

Ambiente e Recursos Naturais (ou seja, 5.º e 7º cartaz). Contudo, referiu-se a 

necessidade de os alunos retirarem conclusões próprias acerca dessa informação e com 

base nas sessões do projeto, pelo que no dia 8 de Maio, conjuntamente com um grupo 

restrito de alunos (responsável pela apresentação dos cartazes), a docente da turma, a 

técnica da Agenda 21 e por mim, em caso de disponibilidade, realizar-se-á uma sessão 

de preparação do respetivo cartaz. O último cartaz será apresentado pela turma do 2.º 

ano do curso profissional de técnico de energias renováveis, visto terem sido os próprios 

a construir os fornos solares (atividade prevista no projeto Ambiente e Recursos 

Naturais).  

Posteriormente realizar-se-á a demonstração dos fornos solares no local, através da 

cozedura de duas tartes, contando assim com a presença da turma do CEF de cozinha. 

Referiu-se ainda a importância de convidar a associação de pais, e os técnicos do ITN 

(devido aos fornos solares). 
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No que diz respeito ao segundo ponto, e já sem as responsáveis do MYP, mencionou-se 

a visita de estudo de dia 6 de Maio, no qual o professor Fernando Rolo fez a descrição 

prevista da mesma, tendo-se lembrado posteriormente que esta constituía uma atividade 

do projeto e como tal, seria importante estar na sessão de balanço de dia 13 de Maio. 

Quanto à visita referiu ainda o interesse de ser feita uma associação às temáticas 

abordadas nas sessões, pelo que frisou a importância de um dos técnicos na visita de 

estudo.  

Após revisão do plano, tendo em atenção as temáticas em falta, como por exemplo, o 

cálculo do rendimento do forno solar, que se mostrou a mais relevante, e tendo em conta 

a importância do cumprimento do programa de 10º ano, e como tal a limitação de aulas 

disponíveis, decidiu-se que não haveria mais sessões neste 3.º período, sendo assim 

substituídas pela sessão de balanço do MYP e pelo Fórum de Ciência. No entanto, a 

professora mostrou-se recetiva em abordar os conteúdos acima referidos, tendo por base 

uma das atividades práticas da disciplina, substituindo assim a atividade sugerida no 

programa, de células fotovoltaicas, pelo forno solar. 

Ainda neste âmbito, o professor Fernando Rolo, e numa lógica de balanço do projeto, 

referiu um aspeto menos conseguido que ainda gostaria de colmatar, nomeadamente a 

comunicação e visibilidade externa do projeto e das suas atividades, por exemplo, pela 

criação de uma página do facebook. 

Relativamente ao último ponto, o Fórum de Ciência, pouco foi referido, tendo-se apenas 

falado dos aspetos interessantes a introduzir no fórum, como o papel das ciências no 

ensino aos mais pequenos e como fazer investigação numa escola secundária. Para 

organização deste projeto, os respetivos responsáveis presentes, nomeadamente o 

professor Fernando Rolo e a técnica da Agenda 21 falaram acerca da disponibilidade 

para uma futura reunião, no qual se juntará uma professora do 1.º ciclo também 

integrada no projeto, tendo ficado, no entanto a data em aberto (com probabilidade para 

dia 15 de Maio). 

Para estas duas tarefas solicitadas pela coordenadora do Núcleo (assistir ao 7.ª Edição 

do Congresso Cenários com Futuro, e participar na reunião de preparação da sessão de 

balanço do MYP) procedi à realização dos relatórios descritivos das mesmas, de modo a 

fazer o ponto de situação do que foi abordado à coordenadora, que não esteve presente. 
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Semana 5 de Maio a 9 de Maio de 2014 

 

Sessão da Associação Rota Jovem com a turma do MYP – Objetivos do Milénio 

Nesta semana de estágio procedi ao acompanhamento da sessão dinamizada pela Rota 

Jovem com a turma do Millenium Youth Project (EBS Frei Gonçalo Azevedo), cujo 

principalmente objetivo se prendia com a auscultação do Objetivo de Desenvolvimento 

do Milénio pretendido/escolhido para Cascais pelos respetivos jovens (turma 10.º A). 

Assim, e no sentido de proporcionar a realização de uma escolha consciente e 

ponderada, os técnicos orientadores da sessão (Associação Rota Jovem) desenvolveram 

e promoveram diferentes dinâmicas de reflexão e sistematização acerca dos 8 objetivos. 

Inicialmente, e por forma criar uma ligação com a turma, propuseram uma pequena 

apresentação de ambas as partes (representantes da associação – jovens), seguindo-se de 

uma dinâmica de quebra-gelo. De modo a iniciar a temática pretendida, procederam a 

uma divisão de grupos de trabalho, tendo estes de associar as metas que lhes tinham 

sido entregues aos respetivos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. 

De seguida, foi proposto um novo exercício que consistia na correspondência de três 

aspetos - Data, Evento e Descrição – sendo estes acontecimentos importantes na 

prossecução dos oito objetivos. Neste âmbito, os técnicos da Rota Jovem mencionaram 

também, dados estatísticos relevantes sobre a evolução dos mesmos.  

Posteriormente, e de modo a que os alunos percebessem a importância de trabalhar a 

favor de todos os objetivos e não apenas de um, pelo que é uma responsabilidade de 

todos, realizaram uma dinâmica na qual um aluno foi chamado inicialmente. Aluno este 

que representava o mundo ficando no meio da sala. Depois, 8 novos alunos foram 

chamados, sendo estes representativos dos problemas do mundo, inerentes aos 8 

objetivos, tendo sido dispostos de um dos lados do aluno-mundo. De seguida, e numa 

primeira fase, os orientadores da sessão perguntaram aos restantes alunos quem era a 

favor dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e por qual em especifico, tendo 

escolhido uma aluna para se juntar ao centro da sala e do outro lado do mundo (1.º 

aluno escolhido), que por sua vez, teria de combater os problemas do mundo (os 8 

alunos escolhidos anteriormente). Esse combate seria feito numa lógica de conseguir 

trazer o mundo para o seu lado, o que não foi possível devido ao desequilíbrio de 1 para 

8 alunos, ou seja, do combate de 1 objetivo para 8 problemas inerentes a cada objetivo. 

Numa segunda fase, foram chamados os restantes alunos, representativos de quem era a 

favor dos objetivos, de forma a tornar o combate mais equilibrado. 
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No sentido de proporcionar uma reflexão mais específica e particular sobre cada um dos 

objetivos, procedeu-se a uma última dinâmica antes da eleição do objetivo da turma, 

sendo esta realizada novamente em grupos de trabalho (3/4 alunos). Foi então proposto 

um imaginário relativo a uma cimeira da ONU, no qual cada grupo, independentemente 

de estar mais ou menos a favor do objetivo que lhe calhou, teve de argumentar sobre a 

importância daquele objetivo ser escolhido, apresentando 3 argumentos. 

Por fim, realizaram a eleição do Objetivo de Desenvolvimento do Milénio 

pretendido/escolhido para Cascais, sendo esta realizada numa lógica de voto secreto. O 

Objetivo escolhido foi o primeiro, nomeadamente: “Reduzir a pobreza extrema e a 

fome”. 

 

Marcação de Focus-group (EP Teatro) - dispositivo de monitorização 

Após um longo período de tempo, fui finalmente contactada pela Dra. Cristina Rego, 

professora da Escola Profissional de Teatro, para marcação do último focus-group do 

projeto, nomeadamente com os alunos do curso de Artes do Espetáculo – Interpretação. 

Tal deveu-se ao facto de a professora estar condicionada pelo seu estado de saúde. No 

entanto, a realização do focus-group ficou marcada para a próxima quarta-feira, dia 14 

de Maio. 

 

Defesa de Relatório de Mestrado Sara Ramalhete 

Também nesta semana, e por recomendação da orientadora, assisti a uma outra defesa 

de mestrado da modalidade estágio, e mais concretamente de uma outra orientanda 

(Sara Ramalhete) da mesma. A meu ver, assistir a esta defesa foi muito importante, 

tanto para elucidar mais alguns aspetos acerca do que se pretende de uma defesa 

característica da modalidade de estágio, como a nível de organização e conteúdo, e 

ainda das próprias questões possíveis por parte do(a) arguente, mas também pelo facto 

de partilhar o mesmo tema que eu – intervenção autárquica. 

 

Confirmação atividade 15 Maio (turma MYP)   

No sentido de agradecer o relatório descritivo e respetivo acompanhamento da sessão 

dinamizada pela Rota Jovem com a turma do Millenium Youth Project (MYP) recebi 

um telefonema da coordenadora do Núcleo, que aproveitou também para perceber 

alguns aspetos relativamente à preparação e abordagem feita para a escolha/votação do 
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Objetivo de Desenvolvimento do Milénio pretendido/escolhido para Cascais pelos 

respetivos jovens (turma 10.º A). Assim sendo, mencionei a perceção com que fiquei, 

nomeadamente de que muitos jovens já tinham pensado no objetivo que iriam escolher, 

visto que quando foi referido o assunto, existiram bastantes comentários dos respetivos 

alunos nesse sentido. Contudo, a coordenadora mostrou-se surpreendida com o objetivo 

escolhido, pelo que mencionei o cuidado que a associação teve quanto ao modo de 

votação – voto secreto – para que não houvesse influência direta entre os alunos. 

Aproveitei ainda para esclarecer um aspeto de que me apercebi na respetiva sessão, 

visto que remetia para uma atividade da semana de monitorização do projeto (sessão 

orientada para a turma do MYP, acerca dos Projetos educativos de Cascais – 650 anos 

de Cascais), na qual me tinha sido solicitado apoio, e mais concretamente, no 

acompanhamento da turma desde o parque Marechal Carmona (sitio onde iriam 

almoçar) até ao Centro Cultural de Cascais, no sentido de os tranquilizar e serenar. No 

entanto, na sessão, a professora presente (Isabel Madeira) referiu que a hora de almoço 

seria livre, o que achei estranho devido às indicações que me tinham sido dadas. Como 

tal, e como já referi optei por esclarecer este aspeto com a coordenadora do núcleo, pois 

poderia ter ocorrido uma mudança de planos, o que se tornaria complicado para mim, na 

medida em que seria difícil encontrar a turma, para realizar a tarefa que me tinha sido 

pedida. Porém, a coordenadora do núcleo referiu que não era isso o planeado (tendo 

ficado até incomodada com a informação, visto que o plano teria de ser cumprido). 

Neste sentido, pediu-me que contatasse com uma das professoras responsáveis do 

projeto (Ana Paula Jordão ou Isabel Madeira) para esclarecer o respetivo assunto. 

Assim sendo, e no sentido de esclarecer a situação, no mesmo dia contactei 

telefonicamente com a professora Ana Paula Jordão, tendo adotado uma abordagem de 

confirmação da atividade e de pedido de informação, dando conhecimento de que os iria 

acompanhar nessa mesma tarde. Ficou então combinado que iria ter com a turma e 

professores ao parque Marechal Carmona por volta das 14h15 ou antes, tendo sido a 

própria a referir que o almoço estava combinado para lá, quando lhe perguntei onde 

estariam a pensar almoçar. Mencionei ainda um outro aspeto que me tinha sido pedido 

pela coordenadora, nomeadamente, quanto ao horário final da sessão e do autocarro, 

que trará a turma de volta à escola. 
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Sessão de Apresentação da Associação Rota Jovem (EBS Alvide) 

Por fim, a presente semana de estágio termina com acompanhamento da sessão 

dinamizada pela Associação Juvenil Rota Jovem com a turma do 10.º Ano do Curso de 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (EBS Alvide), cujo principalmente 

objetivo se prendia com a apresentação da Associação e dos seus projetos e atividades. 

A mesma foi orientada por um dos membros da equipa e uma voluntária internacional, 

tendo surgido no âmbito da oficina formativa de professores “Escola na Promoção da 

Empregabilidade”, na medida em que o convite foi feito por umas das docentes que 

participaram na oficina. 

A sessão iniciou-se com a visualização de um vídeo realizado pela associação, na forma 

de lipdub, ilustrando o espaço Rota Jovem, seguindo-se por uma breve apresentação da 

mesma, tendo sido explicado o seu conceito, objetivos, base de funcionamento 

(voluntariado e projetos jovens) e ainda as suas atividades. Atividades a nível 

internacional (como o Serviço Voluntário Europeu, os Workcamps, os Estágios 

Leonardo Da Vinci e também os Seminários/Cursos/Intercâmbios Internacionais); e 

atividades a nível nacional (como o Projeto V, o projeto Experimenta Mais, encontros 

de sócios, workshops semanais, e o projeto impacto social), sendo que para cada uma 

das atividades houve uma explicação acerca do seu funcionamento e do seu conceito, 

tendo algumas contado com um vídeo complementar ilustrativo do que é realizado.  

Explicaram ainda como é que se pode ser voluntário pela associação, sendo estes os 

grandes intervenientes, pois a equipa de trabalho da Rota Jovem é apenas constituída 

por cinco elementos. Apresentaram cursos e projetos concretos, já desenvolvidos e em 

vigor, e também atividades futuras já anunciadas: Rotas Etnográficas; Encontro de 

Sócios; Intercâmbio de Cascais – Biarritz; Workcamps; Impacto Local – reparações em 

casas; entre outros. Por fim, os convidados distribuíram informação sistematizada, em 

forma de livro e flyers acerca da associação e das atividades. Ao longo de todo a sessão 

foram apelando à participação dos jovens, tendo esclarecido algumas dúvidas, tanto dos 

alunos como da professora, como por exemplo, relativamente ao horário de 

funcionamento, ao impacto social e ao dinheiro de bolso. 
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Semana 12 de Maio a 16 de Maio de 2014 

 

Pedido Transporte para Curso Profissional (Dia Mundial do Brincar) 

A presente semana de estágio teve início com uma tarefa solicitada pela coordenadora 

do núcleo, nomeadamente a de realizar um pedido de transporte para o Curso 

Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva (EBS Carcavelos), que irá prestar 

apoio ao “Dia Mundial do Brincar”, evento que irei acompanhar no dia 28 de Maio. 

Esse pedido de transporte, teve de ser feito à equipa de apoio administrativo da Divisão. 

 

Aplicação de Focus-group para Dispositivo de Monitorização 

Durante a esta semana, procedi também, e finalmente, à última aplicação de focus-

group, nomeadamente ao curso de Artes do Espetáculo/Interpretação, da Escola 

Profissional de Teatro, tendo sido adotada a mesma lógica de focus-group anteriores. 

Neste sentido, possibilitou recolher as representações dos alunos acerca do curso que 

frequentam, nomeadamente, acerca da sua trajetória enquanto alunos do ensino 

profissional e a sua adaptação. Proporcionou ainda compreender as suas perceções face 

ao funcionamento do curso, às dificuldades sentidas e aos apoios que têm dentro e fora 

da escola, tendo-lhes sido pedido exemplos e situações concretas que os ilustrassem. E, 

por fim, foram também apontadas as competências mais importantes e necessárias à 

integração no mundo do trabalho, e as oportunidades proporcionadas pela escola e o 

curso no que diz respeito à ligação ao mundo laboral ou na aquisição destas mesmas 

competências necessárias à integração no mundo do trabalho. Os questionários, foram-

me entregues já preenchidos, tal como tinha ficado acordado com a professora 

responsável. 

 

Apresentação/ Sessão de Balanço do Millennium Youth Project (MYP)  

No âmbito da monitorização do Millennium Youth Project, que decorreu ao longo de 

toda esta semana, e por solicitação da coordenadora do núcleo, acompanhei a turma do 

projeto em duas atividades. 

A primeira decorreu no dia 13 de Maio, na Escola Frei Gonçalo Azevedo, e consistiu na 

sessão de balanço do Millennium Youth Project, cujo principal objetivo foi a 

apresentação das atividades realizadas até ao momento pelos alunos do projeto. Esta 

contou com a presença do Sr. Vereador da Educação, Sr. Diretor Municipal e com o 
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Diretor do Departamento da Educação, e ainda com Mrs. France Wery, membro da 

equipa coordenadora do projeto. 

A sessão foi dinamizada pelos alunos, tendo sido os próprios a apresentar as atividades 

já desenvolvidas e respetivas conclusões, de entre as quais, a participação no projeto 

Ambiente e Recursos Naturais, a visita de estudo à Central Fotovoltaica da Amareleja, e 

outras sessões de trabalho sobre Educação para o Desenvolvimento. Contou-se ainda 

com a participação de uma outra turma da escola, nomeadamente, do décimo primeiro 

ano do curso de técnico de energias renováveis (curso profissional), que apresentou o 

seu trabalho relativo a Fornos Solares. 

Por fim, houve um espaço de perguntas, aberto ao público presente, em que os alunos 

esclareceram alguns pontos dos trabalhos realizados. A sessão de balanço terminou com 

um pequeno lanche preparado pelo curso de cozinha. 

O meu papel na atividade foi de perceber se tudo estava a correr bem, e de dar confiança 

aos alunos, que naturalmente estavam muito nervosos, pois nenhum se sentia à vontade 

em falar em público, e sendo em inglês tornava-se mais complicado. Contudo, correu 

muito bem, apesar de não ter acontecido segundo a ordem previamente estabelecida na 

reunião de preparação.  

 

Sessão turma MYP (Projetos educativos de Cascais – 650 anos de Cascais) 

A segunda atividade que acompanhei consistiu numa sessão dinamizada pelo Centro 

Cultural de Cascais, e mais concretamente tendo por base uma exposição de pintura - 

Christos Bokoros - “No Caminho da Essência“ – que acompanha e equaciona questões 

que compõem a natureza da essência do Homem: memória individual e coletivas, 

realidade, verdade, eternidade. A obra do pintor está gravada sobre superfícies de 

madeira usadas, como por exemplo, tábuas de pontes antigas e embarcações 

(“superfícies com vida” como referenciou a orientadora da sessão). Assim, e numa 

lógica de restaurar a matéria, o pintor estabelece uma reflexão filosófica que, ao 

atravessar o olhar e a mente do espectador, se transforma em experiência. Ele reporta-se 

ao essencial da vida, ao mais importante, com uma associação muito forte à luz e à 

escuridão (uma pertence à outra), reforçando ainda, quatro pontos básicos na vida: a 

água, a comida, o descanso, e a porta. 

 Todos estes elementos, conceitos e ideias, presentes e trabalhados numa lógica 

reflexiva com os alunos ao longo da exposição, foram utilizados como mote para uma 

atividade final. Neste sentido, foi proposto à turma que com base no que viram e 
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refletiram, e como tal, com elementos representativos da e na obra do pintor, 

exprimissem a ideia de que o presente é a eternidade do nosso momento (uma das ideias 

do mesmo, que para alem de pintor é também escritor). 

O balanço foi muito positivo, tanto pela pertinência das partilhas, dúvidas e comentários 

da turma, que desde o início da visita/sessão foram mencionando ideias muito 

interessantes, como pela envolvência em toda a dinâmica. Verificou-se sem dúvida um 

respeito e admiração pelo trabalho do artista, e por sua vez, um constante processo de 

construção de pensamento. 

 

Oficina Formativa “Pass´a ´Frente II”- EBS Fernando Lopes Graça  

A pedido da coordenadora do núcleo, e também devido à semana de monitorização 

Millennium Youth Project, procedi à sua substituição na sessão de formação de quinta-

feira, na EBS Fernando Lopes Graça. Esta decorreu com o 1.º ano dos cursos de 

informática e turismo, tendo sido trabalhado o tema “Competências Essenciais – Poder 

e Liderança”, ou seja, a capacidade de dirigir pessoas, consciente do poder e 

responsabilidade social inerente, e ainda a aceitação de que o progresso profissional 

acarreta a assunção de cada vez mais responsabilidades e eventuais cargos de chefia.  

Para tal, foi realizada a primeira dinâmica relativa ao tema da presente sessão, tendo 

sido afixado em cada um dos alunos um papel com uma profissão/ condição social/ 

personalidade (por exemplo advogado, Cristiano Ronaldo, jovem do bairro, mãe, médio, 

primeiro ministro, etc.), sendo que cada um desconhecia o seu próprio papel. Após a 

afixação de todos os papéis, pediu-se que os alunos circulassem pelo espaço da sala, 

tendo de se cumprimentar de acordo com a profissão/ condição social/ personalidade do 

respetivo parceiro que encontrassem, não podendo referir o seu nome. A ideia era ajudar 

a que cada um identificasse o conteúdo da sua própria mensagem, aspeto que funcionou 

bem, visto que alguns dos alunos ficaram com alguma noção de qual seria a sua 

personagem. 

De seguida, pediu-se aos alunos que retirassem o seu papel de detrás das costas e o 

colocassem da parte da frente do corpo, o que por sua vez, levou à descoberta da sua 

personagem, tendo originado alguma animação. Posteriormente solicitou-se à turma, 

que num período de tempo, se dispusesse em fila do mais importante para o menos 

importante, tendo de existir um consenso. Ao longo da tarefa pedida surgiram diversos 

argumentos, e os próprios alunos, sem lhes ter sido pedido, incorporaram a personagem 
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que lhes tinha sido atribuída. No entanto, importa referir que não lhes foi dado nenhum 

critério para a realização da tarefa.  

Já numa segunda fase, esse critério foi dado, ou seja, tendo por base o bem da 

humanidade, pediu-se aos alunos que se ordenassem do mais importante para o menos 

importante. Tal, levou a uma mudança significativa da ordem anteriormente formada, 

pelo que os alunos pensaram numa lógica mais global e mundial, e não apenas tendo em 

conta a sua realidade e contexto. Contudo, constatou-se alguma resistência por parte de 

alguns alunos, visto continuarem a incorporar a sua personagem. 

A meu ver o balanço da sessão é positivo, pelo que se verificaram argumentos bastante 

interessantes (religiosos, culturais, políticos, sociais, entre outros), tendo ficado claro 

uma transposição para o papel do outro (neste caso, da personagem que lhes calhou), o 

que os fez refletir de forma mais global, mas ao mesmo tempo mais ponderada e 

contextualizada. Assim sendo, os alunos mostraram recetividade face à tarefa, o que 

permitiu uma boa conclusão e sistematização final do tema (poder e liderança). 

 

Reunião Fórum Ciência 

Ainda nesta semana, e também a pedido da coordenadora do núcleo, estive presente na 

reunião de preparação do I Fórum de Ciências da EBS Frei Gonçalo Azevedo, com os 

professores responsáveis do evento (Fernando Rolo e Jacinta Vital) e técnica do 

Gabinete Agenda 21 (Vanessa Gonçalves), com o objetivo de definir o programa do dia 

(4 de Junho), e alinhavar aspetos importantes relativos ao mesmo. 

Inicialmente foi feita uma pequena contextualização do que previamente estava pensado 

pelos professores responsáveis, pelo que de manhã o Fórum será dirigido aos alunos do 

pré-escolar e 1.º ciclo, enquanto a parte da tarde será direcionada para os alunos do 2.º e 

3.º ciclos, e secundário do agrupamento Frei Gonçalo Azevedo. O local de realização do 

evento é a Escola Rómulo de Carvalho (mais concretamente, de manhã na 

ludobiblioteca e de tarde no polivalente). 

Neste sentido, procedeu-se à definição do programa do evento, que por consenso de 

todos os presentes, terá como tema base: Ser Cientista (como e para quê?). Para ambos 

os períodos (manhã e tarde), a organização do Fórum será a mesma, nomeadamente 

com uma comunicação inicial de introdução à temática do evento (de manhã com um 

convidado, numa lógica de resposta às perguntas das crianças, sendo que estas seriam 

previamente trabalhadas em aula, e de tarde a apresentação dos resultados do Eco 

Laboratórios), seguindo-se de uma apresentação de projetos do agrupamento e 
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respetivas perguntas e debates. No entanto, e aquando da definição do programa do 

período da manhã (pré-escolar e 1.º ciclo) abordou-se o facto de ser inviável ter mais de 

50 alunos em sala, pelo que ficou decidido que existiriam apresentações de pequenos 

projetos a decorrer no exterior, numa lógica de sessões paralelas. Tal, estendeu-se 

também para o período da tarde, pelo número de projetos existentes e ainda para que 

seja possível que os alunos mais velhos apresentem os seus projetos aos alunos mais 

novos. 

Definiu-se ainda o horário do evento (9h30 – 17h), e abordou-se a forma de abertura e 

encerramento do Fórum. Quanto à abertura, mencionou-se a importância de ter presente 

o Diretor do Agrupamento, o Diretor da Associação de Pais, e um representante da 

Ciência Viva, para algumas palavras, seguindo-se de uma pequena dinamização por 

parte das crianças do pré-escolar do poema “Sou cientista” de António Gedeão. No que 

diz respeito, ao encerramento referiu-se a presença de um representante da CMC, e de 

Frederico Carvalho (filho de Rómulo de Carvalho, também formado em Ciências), 

terminando com uma atuação de alguns alunos do Ensino Articulado da Música. Falou-

se também da divulgação do evento e da necessidade de efetuar convites formais aos 

convidados, nomeadamente à Ciência Viva e à Câmara Municipal de Cascais (e mais 

concretamente, ao Departamento de Educação e Agenda 21). Por fim, referiu-se que 

seria interessante ter uma mesa de trabalho, para realizar a ata do evento. 

A nível pessoal fiquei muito satisfeita com a minha colaboração na reunião, pelo que 

consegui entrosar-me perfeitamente, sentindo-me à vontade para dar a minha opinião e 

fazer sugestões pertinentes, tendo muitas delas sido aceites. À semelhança de outras 

reuniões ou presenças solicitadas pela coordenadora do núcleo, procedi ao respetivo 

relatório descritivo. 

 

Transcrição Focus-group Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos (ES S. João) 

Por fim, realizei mais uma transcrição de Focus-group, nomeadamente do curso 

profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, pertencente à Escola 

Secundária de S. João do Estoril. Fica então a faltar a transcrição referente ao focus-

group realizado esta semana aos alunos da Escola Profissional de Teatro. 
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Semana 19 de Maio a 23 de Maio de 2014 

 

Marcação Reunião Dra. Isaura Pedro (Dispositivo Monitorização) 

Tendo concluído a recolha de dados para a construção do dispositivo de monitorização, 

esta semana, e após conversar com a coordenadora do núcleo, procedemos à marcação 

de uma reunião com a Dra. Isaura Pedro para iniciar a segunda fase do estudo (a de 

tratamento de dados, para posterior elaboração do dispositivo). Neste sentido, e para a 

respetiva reunião, que ficou agendada para a próxima segunda-feira, dia 26 de Maio, 

terei de levar tudo o que tenho até agora relativo ao estudo, assim como uma ideia das 

categorias de análise para a construção do dispositivo de monitorização. 

 

Definição de Categorias para Dispositivo de Monitorização 

Neste sentido, ainda esta semana procedi à definição de categorias de análise para a 

construção do dispositivo de monitorização. Estas basearam-se nas categorias 

previamente elaboradas no guião de entrevista aos coordenadores de curso, e ainda nos 

aspetos/categorias tratados no focus-group aplicado aos alunos, pelo que seria 

interessante realizar uma comparação direta entre o discurso de ambos os intervenientes. 

No entanto, tal não será possível para todas as categorias, visto que algumas apenas se 

aplicam a um dos intervenientes.  

Esta é uma proposta que pretendo apresentar às técnicas da câmara que me estão 

acompanhar neste processo na próxima reunião, na segunda-feira. 

 

Relatório Especialista Oficina de Formação de Professores 

Esta semana realizei também o Relatório de Especialista relativo à Oficina de Formação 

de Professores, tal como me foi solicitado na reunião de avaliação dos formandos. 

Assim sendo, de forma geral contextualizei a formação, apresentei as temáticas 

desenvolvidas, o trabalho dos participantes, os aspetos bem conseguidos, os menos bem 

conseguidos, e ainda, sugestões e desenvolvimentos futuros. 

 

Notícia Sessão Rota Jovem MYP e Notícia sessão de Balanço MYP  

Também a pedido da coordenadora do núcleo, e no seguimento da monitorização do 

Millennium Youth Project realizada a semana passada, procedi à redação de duas 

notícias para colocar no blog do projeto – na área referente ao município de Cascais. Tal 

foi-me solicitado, devido ao facto de a manutenção do blog ter sido considerado o 
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aspeto menos bem conseguido. As notícias requeridas (em português e inglês), disseram 

respeito à sessão dinamizada pela Associação Juvenil Rota Jovem (para a escolha de um 

Objetivo de Desenvolvimento do Milénio por parte dos alunos), e à sessão de balanço 

do projeto, (no qual foram apresentadas as atividades realizadas até ao momento no 

âmbito do Millennium Youth Project). 

 

Oficina Formativa “Pass´a ´Frente II”- EBS Ibn Mucana  

Nesta semana, e devido à agitação que se tem verificado na turma de terça-feira (na 

EBS Ibn Mucana), fui acompanhar a Oficina Formativa da mesma (1.º ano do curso de 

técnico de apoio à gestão desportiva). A sessão teve enfoque nas competências gerais de 

empregabilidade, baseando-se sobretudo nas competências procuradas e valorizadas 

pelos empregadores do Concelho de Cascais (levantamento realizado pela Câmara). 

Contudo, esta foi uma sessão diferente das anteriores, na qual foi necessária uma 

mudança face ao plano inicial, devido ao facto de a turma se mostrar muito agitada nos 

últimos tempos, o que tem dificultado a orientação das sessões e a prossecução dos 

objetivos da mesma. Assim, foi adotada uma outra estratégia, que teve por base um 

pedido da turma, nomeadamente, não haver atividades com grande movimentação (essa 

estratégia consistiu na realização de pequenas dinâmicas em grupos de trabalho).  

Neste sentido, e numa primeira instância a sessão consistiu na leitura de diversos 

testemunhos de empregadores do Concelho, sendo que esses testemunhos tinham 

competências específicas associadas. Solicitámos então aos alunos que debatessem um 

pouco o conteúdo de cada testemunho e que refletissem acerca da competência 

associada e respetiva importância. Posteriormente, e tendo em conta a tarefa anterior, 

pedimos aos grupos de trabalho que enumerassem as competências mais importantes 

para a sua área de formação e trabalho (desporto), podendo contemplar ou não as 

competências presentes nos testemunhos. 

De seguida, e numa lógica individual e pessoal, propusemos uma outra atividade: A 

Roda da Vida. Esta pretende uma reflexão e avaliação das áreas mais importantes na 

vida de cada um, sendo que a fase inicial da tarefa consistiu em que cada aluno aferisse 

essas mesmas áreas (por exemplo: amigos, família, desporto, lazer, relações amorosas, 

escola, trabalho, etc.). Posteriormente procederam à avaliação dessas áreas, ou seja, 

classificaram-nas de 0 a 10 face ao presente, o que lhes possibilitou ter uma perspetiva 

daquilo que eventualmente seria preciso trabalhar mais ou investir mais. Assim sendo, a 

última fase da tarefa consistiu em perspetivar cada uma das áreas no futuro, ou seja, 
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fazer uma segunda classificação no que diz respeito a como gostariam de estar em cada 

uma delas.  

Por fim, a sessão contou com a apresentação, por grupos, das competências mais 

importantes e valorizadas pelos empregadores aferidas e enumeradas pelos alunos 

(segunda atividades da sessão). Esta proporcionou a sistematização dos conteúdos da 

sessão e dos respetivos objetivos, possibilitando ainda a reflexão por parte de alguns 

alunos. Fazendo um balanço final da sessão, penso que decorreu de forma mais positiva, 

no entanto ainda com aspetos a melhorar, pois a agitação contínua. Porém constatei uma 

maior participação e envolvimento comparativamente com sessões anteriores. 

 

Transcrição Focus-group Curso de Artes do Espetáculo/Interpretação (EP Teatro) 

Por fim, iniciei a última transcrição de focus-group, nomeadamente do curso 

profissional de Artes do Espetáculo/Interpretação, da Escola Profissional de Teatro de 

Cascais. 

 

Semana 26 de Maio a 30 de Maio de 2014 

 

Reunião Dra. Isaura Pedro e Coordenadora do Núcleo para definição do 

Dispositivo Monitorização 

A presente semana de estágio iniciou-se com uma reunião de trabalho com a Dra. Isaura 

Pedro (colaboradora da Câmara) e a coordenadora do núcleo, por forma a definir e 

orientar o Dispositivo de Monitorização. Como salientada na semana anterior, procedi 

previamente a uma proposta de categorias de análise para a construção do respetivo 

dispositivo, tendo-a apresentado às duas técnicas, assim como algumas dúvidas que 

surgiram no decorrer dessa preparação.  

No entanto, e após serem levantadas algumas hipóteses, e ter esclarecido algumas 

dúvidas, chegou-se à conclusão de que seria mais benéfico tratar os dados 

separadamente sem comparar desde início os dados recolhidos. Assim, começarei a 

analisar os focus-group realizados aos alunos, sendo que para ambas as técnicas será o 

mais interessante, na medida em que é possível que se verifica um discurso mais 

institucionalizado por parte dos diretores de curso. 

Por sugestão da Dra. Isaura, irei então definir uma grelha de análise comum para todos 

os focus-group, que será construída, com base no discurso dos alunos (tendo-me sido 

aconselhado a pegar em apenas de 4/5 focus-group, sendo que, posteriormente se 
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surgirem mais subcategorias poderei acrescentá-las), mas também, tendo em conta 

alguma teoria (nomeadamente, o Quadro de Referencia Europeu, e o autor Joaquim 

Azevedo). A grelha será constituída por Dimensões, Categorias e Subcategorias, sendo 

que as duas últimas terão de ter algum enquadramento/justificação. Será ainda 

importante apresentar alguns exemplos concretos (Unidades de Sentido – citações dos 

alunos), para fundamentar as subcategorias.  

Posteriormente, e com base nesta grelha-tipo, deverei desconstruir todos os protocolos 

de focus-group (individualmente), de modo a associar as várias Unidades de Sentido 

(citações dos alunos) às subcategorias previamente definidas. Neste sentido, será 

possível ter ainda uma visão mais quantitativa dos dados, através da criação de tabelas 

de frequência (relativa ao número de vezes que os alunos refeririam x ideia), que por 

sua vez, serão agrupadas numa tabela global, podendo obter-se uma visão geral dos 10 

cursos. 

No entanto, e para já e até à próxima reunião (11 de Junho) ficou acordado que iria 

definir as dimensões/categorias/subcategorias de análise, visto ser a fase mais 

complicada do trabalho. Assim, e na respetiva reunião serão discutidas e analisadas as 

respetivas dimensões/categorias/subcategorias, para uma prossecução mais clara e 

ponderada das fases seguintes. 

 

Análise de Focus-Group e Definição de Categorias de Análise 

Neste sentido, iniciei já esta semana a análise dos focus-group aos alunos, tendo 

escolhido previamente os cursos que me pareceram mais ricos. Procedi ainda a alguma 

revisão de literatura para a definição de algumas subcategorias, nomeadamente do 

Quadro de Referência Europeu, e mais especificamente no que diz respeito às 

competências importantes à inserção no mercado de trabalho. 

 

Dia Mundial do Brincar 

Também a pedido da coordenadora do núcleo, acompanhei a organização do evento 

“Dia Mundial do Brincar”, no dia 28 de Maio, em Tires, em cooperação com uma outra 

técnica da Câmara (do Núcleo de Tempo Livre e Lazer). Tal pedido, deveu-se ao facto 

de se ter solicitado a colaboração do curso de apoio à gestão desportiva da EBS de 

Carcavelos (turma da responsabilidade de um dos professores participantes na Oficina 

de Formação de Professores que acompanhei).  
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O evento tinha como objetivo celebrar a importância do brincar, unindo pessoas de 

idades e culturas diferentes, o que resultou muito bem, visto que se constatou a adesão 

de diferentes públicos, independentemente do convite feito às escolas. Foram utlizadas 

diferentes formas e objetos, desde a música, à pintura, aos jogos tradicionais, o que por 

sua vez, criou um ambiente muito interessante e envolvente, que possibilitou a 

experimentação de diferentes atividades. Observou-se uma boa dinamização por parte 

dos alunos, desde os mais velhos aos mais pequenos, sendo os próprios, em muitas 

situações, a apelar à participação do público em geral. 

 

Transcrição Focus-group Curso de Artes do Espetáculo/Interpretação (EP Teatro) 

Por fim, concluí a transcrição de focus-group, iniciada na semana anterior, referente ao 

curso profissional de Artes do Espetáculo/Interpretação, pertencente à Escola 

Profissional de Teatro. Ficam assim concluídas as transcrições dos focus-group, 

faltando as transcrições das entrevistas aos diretores de curso. 

 

 

Semana 2 de Junho a 12 de Junho de 2014 

 

Análise dos Focus-Group e Definição de Categorias de Análise 

Nas duas últimas semanas de estágio, o trabalho que tenho realizado diz respeito 

maioritariamente à construção do dispositivo de monitorização do ensino profissional 

em Cascais. Mais concretamente recorri a 6 focus-group para definir as categorias e 

subcategorias de análise. Mostrou-se um trabalho moroso, no entanto interessante, pelo 

que são várias as ideais e as representações referidas pelos alunos, o que sem dúvida 

tornará o estudo enriquecedor. Contudo, penso que a forma como realizei a 

categorização foi bastante extensiva, o que levou a uma grelha de análise com inúmeras 

subcategorias. 

Como tal, na reunião agendada com a Dra. Isaura Pedro e com a Coordenadora do 

Núcleo, pretendo perceber a visão das mesmas face à categorização e àquilo que mais 

lhes interessa, a fim de concluir esta fase de trabalho, para poder proceder a efetiva 

análise de todos os focus-group.  
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 I Fórum de Ciência do Agrup. de Escolas Frei Gonçalo Azevedo 

Entretanto participei no I Fórum de Ciência do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo 

Azevedo. Este foi um evento no qual estive envolvida, tendo contribuído para a sua 

organização, enquanto representante do departamento de educação.  

A meu ver decorreu muito positivamente, principalmente no período da manhã, com os 

alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo. Estes apresentaram diversos projetos (acerca da 

energia solar, dos vulcões, da água, do ar, etc.), tendo existido uma preocupação em 

abranger as diferentes escolas pertencentes ao agrupamento, tanto na participação 

enquanto público geral, como na participação enquanto parte ativa na apresentação de 

trabalhos. No entanto, antes do período alusivo aos projetos, o fórum contou com uma 

sessão de abertura, na qual esteve presente o vereador da educação, o diretor do 

agrupamento, e a ainda um representante da associação de pais.  

Posteriormente a este momento inicial, e antes da apresentação dos projetos dos alunos, 

realizou-se a primeira comunicação do dia, com a Engenheira Ana Martins do ITQB. A 

comunicação, tal como foi pensado, e sugerido por mim na reunião de preparação, 

decorreu numa lógica de responder às perguntas dos alunos seguindo o tema “Ser 

Cientista… Como? Para quê?” Foi um momento muito interessante, no qual se verificou 

um enorme interesse por parte dos alunos e participação bastante ativa, pois para além 

das questões previamente preparadas, surgiram muitas outras.  

Relativamente à parte da tarde, penso que não tenha corrido de uma forma tão positiva 

comparativamente com o período da manhã. Verificou-se uma enorme agitação por 

parte dos alunos, tendo curiosamente sido reduzida no momento de apresentação dos 

projetos dos alunos (alusivos aos fornos solares, ao projeto ambiente e recursos naturais, 

ao estudo de albufeiras e barragens, entre outros). Contudo, aquando das comunicações 

dos convidados (inicialmente, e antes da apresentação dos projetos, de dois professores 

do IGOT, e para finalizar o encontro, do professor Pedro Pereira do Departamento de 

Ciências e Tecnologias da Universidade Aberta), não constatei grande interesse por 

parte dos alunos. Após conversar com alguns deles, percebi então que estes não 

consideraram os temas abordados (ordenamento do território e geologia, 

respetivamente) como sendo ciência, pelo a meu ver numa próxima edição terão de ser 

repensados os convidados e temas das comunicações. 

Porém, e de uma forma geral, o balanço que faço é positivo, e mais concretamente 

devido ao período da manhã. Este mostrou-se bastante revelador e surpreendente, tanto 
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pelos projetos apresentados, como pela apresentação e interação de todos os alunos, e 

ainda pela troca de opiniões e novas formas de encarar os projetos. 

 

Reunião Dra. Isaura Pedro e Coordenadora do Núcleo para conclusão da definição 

das categorias de Análise dos Focus-group 

No seguimento do dispositivo de monitorização ocorreu então uma nova reunião de 

trabalho com a Dra. Isaura Pedro (colaboradora da Câmara) e a coordenadora do núcleo, 

por forma a concluir/definir as categorias de análise dos focus-group. 

 Como tal, procedi à apresentação do trabalho realizado por mim, e nomeadamente das 

categorias e subcategorias definidas após a análise de alguns dos focus-group, tendo 

desde início mostrado a minha inquietação face à extensão da categorização e à 

importância/interesse de algumas subcategorias.  

Assim sendo procedemos à discussão minuciosa de cada uma das categorias e 

subcategorias, por forma a agrupar algumas delas, o que por sua vez, tornaria a análise 

dos focus-group mais simples. Foi um trabalho que decorreu de forma fluida devido à 

complementação que se ia fazendo, o que diminui em um terço a grelha que 

previamente tinha sido realizada por mim. No entanto, importa agora proceder à 

justificação/especificação das subcategorias, para que no decorrer do dispositivo de 

monitorização se perceba os aspetos que estão inerentes a muitas das subcategorias. 

Já no final da reunião mostrei ainda os modelos de grelhas já realizados para 

organização do trabalho e da análise dos focus-group, assim como uma pequena 

contextualização do estudo já escrita por mim. Ambas ficaram satisfeitas com o 

trabalho, transmitindo-me ânimo para continuar. 

Após o trabalho realizado, marcámos uma nova reunião (para o dia 25 de Junho), tendo 

ficado acordado que até lá iria definir as dimensões/categorias/subcategorias, para a 

análise das entrevistas. Assim, e na mesma lógica da presente reunião, serão discutidas e 

analisadas as respetivas dimensões/categorias/subcategorias, para que assim possa 

avançar com a efetiva análise das entrevistas aos diretores de curso. 

 

Reorganização e Conclusão da Definição das Categorias e Subcategorias de 

Análise para o Focus-group (Dispositivo Monitorização) 

Por fim, e posteriormente à reunião procedi à reorganização e conclusão da grelha de 

categorização, tendo iniciado a justificação/esclarecimento das subcategorias já 

definidas. 
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Reunião com a Orientadora de Mestrado 

Importa ainda mencionar que durante estas duas semanas, tive reunião com a 

orientadora de mestrado. Na mesma ficou definido que o foco da minha investigação 

seria o dispositivo de monitorização, o que me deixou bastante mais tranquila, uma vez 

que estou a ter um trabalho enorme para o realizar, desde a conceção dos instrumentos 

de recolha de dados, à aplicação dos mesmos, e respetivo tratamento. Tem sido um 

trabalho muito exaustivo, que comporta 10 entrevistas semiestruradas aos diretores de 

curso, 10 focus-group aos alunos do ensino profissional, e ainda 144 questionários. 

Neste sentido, a orientadora deu-me indicações bastante importantes face ao 

enquadramento e contextualização da investigação, à metodologia, à estrutura das 

atividades de estágio, e ainda quanto à redefinição de um novo guião de entrevista a 

realizar aos atores da Câmara (à chefe de divisão e à coordenadora do núcleo). Terei, 

então de perceber alguns aspetos acerca do dispositivo, nomeadamente, o significado 

desta política, o porquê de regular estes 10 cursos e não outros e o que é que o 

dispositivo traz às escolas, tendo de ter em atenção a abrangência de algumas das 

questões do anterior guião, especificando-as um pouco mais.  

 

 

Semana 16 de Junho a 27 de Junho de 2014 

 

Transcrição de Entrevistas aos Diretores de Curso e Análise de Entrevistas e 

Definição de Categorias de Análise 

Ao longo destas semanas realizei as transcrições de algumas Entrevistas aos Diretores 

de Curso, com o principal objetivo de proceder à análise das mesmas definindo 

categorias de análise para a construção do dispositivo de monitorização. Neste sentido, 

optei por fazer a transcrição de 5 entrevistas, tendo-as escolhido estrategicamente, uma 

vez que a seleção se deveu à minha perceção face riqueza do discurso dos diretores de 

curso. Tal só foi possível, devido ao facto de ter sido eu a realizar as entrevistas.  

Quanto à definição das categorias de análise das entrevistas, este foi um trabalho 

bastante mais fácil em comparação com o realizado nos focus-group, uma vez que a 

lógica se manteve a mesma. Assim, tentei ao máximo uniformizar as categorias 

referentes aos diretores de curso com as dos alunos, para assim poder facilitar o 

processo de construção do dispositivo de análise. 
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Reunião Dra. Isaura para definição/conclusão das categorias de Análise para a 

Entrevista 

Após estes dias de trabalho, na definição das Categorias de Analise das entrevistas, 

ocorreu uma nova reunião de trabalho com a Dra. Isaura Pedro (colaboradora da 

Câmara), cujo objetivo era concluir/definir as categorias de análise das entrevistas aos 

diretores de curso. No entanto, e ao contrário das últimas reuniões de trabalho, a 

coordenadora do núcleo não conseguiu estar presente. 

Assim sendo, apresentei as categorias e subcategorias que defini após a análise das 

entrevistas transcritas, tendo mostrado uma maior confiança no trabalho desenvolvido, 

na medida em que este estava apresentado de uma forma bastante mais organizada e 

concisa, pelo que a partir do trabalho já realizado com os focus-group adquiri uma 

maior objetividade.  

Procedemos então à discussão minuciosa de cada uma das categorias e subcategorias, o 

que possibilitou a desconstrução de algumas dúvidas que tinha face à pertinência de 

algumas subcategorias. Foi um trabalho que decorreu de forma bastante fluida, 

complementar e articulada, no qual se manteve uma preocupação relativamente a uma 

possível conjugação com subcategorias já criadas para os focus-group, para uma melhor 

análise e mais sustentada, por forma a comparar perceções de alunos e professores. 

À semelhança dos focus-group, importa agora proceder também reorganização e 

conclusão da definição das categorias e subcategorias de análise para a entrevista assim, 

como à sua justificação/especificação, para que no decorrer do dispositivo de 

monitorização se perceba os aspetos que estão inerentes a muitas delas. 

Assim, após a presente reunião passo a ter todas as ferramentas para a prossecução do 

trabalho, e mais concretamente da construção do dispositivo de monitorização, tendo 

por sua vez, de terminar as transcrições das entrevistas aos diretores de curso (para mim 

o trabalho mais moroso e complicado devido à sua natureza), e respetivo tratamento de 

dados, e ainda efetuar o tratamento de dados dos focus-group - a próxima fase de 

trabalho. 

 

Tratamento de Dados Focus-group realizados aos alunos 

Já com as categorias de análise formadas, iniciei o tratamento dos focus-group. Este foi 

um trabalho simples, na medida em que já tinha procedido ao desenvolvimento de 

grelhas base que possibilitaram uma maior organização de trabalho. Neste sentido, o 

tratamento dos dados consistiu na leitura exaustiva e respetiva análise de cada focus-
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group, no qual associei o discurso dos participantes às categorias de análise já definidas 

previamente: 

Unidades de Sentido 
Subcategoria de 

Análise 
 

 

Seguidamente procedi ao levantamento da frequência de cada subcategoria, de modo a 

perceber a sua expressividade, ou seja, a perceber quais os aspetos mais referidos nos 

discursos dos alunos: 

Subcategorias de Análise Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

 

 

Ainda para uma melhor compreensão, e de uma forma geral, onde fosse possível ter 

uma visão global de todos os cursos, fui colocando os resultados em duas outras 

Grelhas: 1) uma em que se observasse a frequência relativa de cada subcategoria ao 

longo dos 10 cursos; e 2) outra, mais simples, em que apenas estaria presente um (x) nas 

subcategorias (também para os 10 cursos): 

1)  

Dimensões 

de Análise 

Categorias 

de Análise 

Subcategorias 

de Análise 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Grupo 

5 

Grupo 

6 

Grupo 

7 

Grupo 

8 

Grupo 

9 

Grupo 

10 

2) 

Categorias 

de Análise 
Subcategorias 

de Análise 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Grupo 

5 

Grupo 

6 

Grupo 

7 

Grupo 

8 

Grupo 

9 

Grupo 

10 

 

Após realizar o mesmo procedimento para todos os focus-group, e tendo já todos os 

resultados nas grelhas, optei por criar uma outra grelha que ilustrasse, as frequências 

absolutas e relativas de todos os cursos, para cada subcategoria. Esta tabela permite 

observar os resultados numa perspetiva global:  

 

Subcategorias 

de Análise 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

 

 

Marcação de Entrevista com Chefe de Divisão para Projeto de Investigação  

Ainda nesta semana, e visto que se aproxima a conclusão do estágio, falei com a 

secretária da chefe de Divisão para proceder à marcação de uma entrevista com a Dra. 

Manuela, chefe de Divisão da DIED (Divisão de Intervenção Educativa). Esta será uma 
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entrevista para o projeto de investigação e que tem como objetivo perceber alguns 

aspetos relativos à Divisão, ao Núcleo onde estagiei (área de intervenção fora das 

competências atribuídas pelo Ministério) e ainda relativamente ao dispositivo de 

monitorização. 

 

Semana 30 de Junho a 10 de Julho de 2014 

 
 

Tratamento de Dados dos Focus-group (FIM) – Reunião Coordenadora do Núcleo 

No início das presentes semanas, finalizei o tratamento de dados dos focus-group, tendo 

no entanto, pedido uma reunião com a coordenadora do núcleo para perceber alguns 

aspetos do dispositivo. Assim sendo, mostrei os dados até agora tratados, 

nomeadamente dos alunos (focus-group), pelas respetivas tabelas, no sentido de 

perceber qual a forma pretendida para a análise dos mesmos. Foi-me então solicitado 

que no dispositivo de monitorização apresentasse apenas as frequências absolutas e 

relativas, ou seja, que apresentasse a perspetiva global dos dados, e não 

individualmente, por curso. 

Na reunião aproveitei também para indagar a coordenadora do núcleo acerca da 

estrutura do relatório do dispositivo. Foi este mais um dos momentos em que percebi 

que não havia uma estrutura pensada acerca do dispositivo, tanto a nível de conteúdo 

como de forma e organização. Assim, a reunião decorreu mais numa lógica de 

articulação do que orientação, ou seja, a orientadora foi apenas complementando 

pequenos aspetos aquando da minha opinião face a como o dispositivo deveria ser 

construído. Ficou então definido que seria escrito segundo a seguinte estrutura: 

Introdução, no qual será realizado um pequeno enquadramento da temática; 

Contextualização do Estudo, em que será feito uma apresentação geral do estudo, dos 

participantes e dos instrumentos de recolha de dados; Apresentação e Discussão de 

Resultados, que será dividido em três tópicos – Alunos, Docentes, e Alunos & Docentes 

– onde serão apresentados e analisadas as perceções dos alunos, dos docentes e depois 

confrontadas as duas, respetivamente; Conclusão, cujo objetivo seria e enaltecer aspetos 

mais relevantes do estudo; Referências Bibliográficas; e por fim, os Anexos. 

 

Transcrição de Entrevistas aos Diretores de Curso  

Terminado o tratamento de dados dos focus-group, avancei para as transcrições de 

entrevistas aos diretores de curso que faltavam, sendo algumas delas as mais 
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trabalhosas, tanto pela discurso dos entrevistados, como pelo tom e dicção. Mais uma 

vez, mostrou-se um trabalho bastante moroso, tendo ocupado mais do que uma semana. 

 

Reunião Prof. Clara (orientadora) – guião de entrevista atores autárquicos 

Ainda esta semana, tive reunião com a orientadora, por forma a preparar a entrevista já 

marcada com a chefe de divisão, e também a entrevista com a coordenadora do núcleo 

(ainda por marcar). Assim sendo, debruçamo-nos afincadamente sobre o guião de 

entrevista já desenvolvido anteriormente (guião esse, comum – guião de entrevista aos 

atores autárquicos), percorrendo cada bloco temático e cada questão para perceber a sua 

natureza e a sua pertinência para a investigação. A orientadora deu também conselhos 

importantes relativamente à forma das questões e à condução da entrevista, 

principalmente no que se refere à repetição de questões, e à colocação das mesmas face 

à perspetiva de cada um dos atores. 

 

Entrevista Dra. Manuela (Chefe de Divisão) 

Por fim, e sendo esta também a última semana de estágio nas instalações da Câmara 

(devido ao passe de comboio terminar nesta mesma semana, e este ser um trabalho 

possível de realizar em casa), realizei a entrevista à Chefe de Divisão. Esta foi marcada 

no mesmo dia para mim e para a Mariana (colega do Instituto, que realizou o seus 

estágio também na Câmara), tendo sido cedida meia hora para cada. No entanto, no dia 

marcado, a Chefe de Divisão atrasou-se muitíssimo, o que complicou imenso a 

prossecução da entrevista, visto que cada uma de nós teve menos tempo do que o 

esperado para realizar a entrevista, o que por sua vez, concedeu pouco tempo para 

desenvolver algumas questões importantes. No entanto, foi possível retirar informações 

pertinentes e perceber pontos interessantes face à intervenção da Câmara no ensino 

secundário, e principalmente no ensino profissional. 

 

 

Semana 14 de Julho a 25 de Julho de 2014 

  

Ao longo destas duas semanas, procedi ao tratamento de dados das entrevistas aos 

diretores de curso e realizei em si o dispositivo de monitorização, ou seja, realizei o 

relatório para apresentar a Câmara. 
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Tratamento de Dados das Entrevistas aos diretores de curso 

Em primeiro lugar, como próxima fase de trabalho, e à semelhança do que já tinha feito 

com os focus-group, efetuei a leitura exaustiva e respetiva análise de cada entrevista, 

tendo tido como base as subcategorias de análise já previamente definidas, ou seja, 

tentei da melhor forma possível associar o discurso dos participantes às diferentes 

subcategorias. Este foi um trabalho que implicou uma enorme atenção e espírito 

analítico, uma vez que, muitos diretores de curso tocavam em alguns aspetos intrínsecos 

a subcategorias fora de quando a questão tinha sido colocado, ou não respondiam 

diretamente à pergunta. No entanto foi interessante perceber a existência de muitas 

perceções comuns face aos alunos e face ao ensino profissional. 

O tratamento dos dados foi realizado da mesma forma, e com a utilização do mesmo 

tipo de grelhas de análise que os focus-group.  

 

Construção Dispositivo de Monitorização (Relatório) 

Após todos os dados tratados, de focus-group (alunos) e de entrevistas (diretores de 

curso), iniciei a construção do dispositivo de monitorização, tendo começado por 

escrever a Introdução, ou seja, por realizar o enquadramento temático do estudo. Como 

tal, tive de recorrer a algumas leituras já realizadas, e aprofundar outras, tendo também 

como referência a legislação acerca do ensino profissional. Importa salientar o autor 

mais relevante – Joaquim Azevedo. 

Após a conclusão da Introdução, completei a Contextualização do Estudo já escrita, 

acrescentando alguns dados retirados dos questionários aplicados. De seguida, passei à 

parte mais importante do dispositivo, nomeadamente, a Apresentação e Discussão dos 

Resultados, que como já referi se desenvolveu segundo três pontos: Aluno (neste ponto 

foram articulados dados retirados dos questionários aplicados aos alunos), Docentes, e 

Alunos & Docentes. Para cada um dos pontos, criei uma tabela base que partiu de 

suporte para a análise, e onde é possível ter uma visão global dos resultados. 

Por fim, procedi à redação da Conclusão, tendo tido por base pontos, a meu ver, 

interessantes da apresentação e discussão dos dados, que seriam importantes confrontar 

neste tópico de trabalho. Acrescentei ainda dados retirados dos questionários, e mais 

concretamente, acerca de se voltariam a escolher o curso ou não.  
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Envio de Proposta Final do Dispositivo de Monitorização  

Tendo em conta as horas a que terminei o relatório, achei que seria melhor enviar 

apenas no dia seguinte, após uma nova leitura, para detetar eventuais erros. O 

dispositivo foi então enviado no dia 25 de Julho. 

 

 

Semana 7 de Agosto a 13 de Agosto de 2014 

 

Dispositivo de Monitorização  

Relativamente ao Relatório do Dispositivo de Monitorização, obtive resposta apenas no 

dia 7 de Agosto, tendo o trabalho sido apreciado positivamente e tendo sido agradecido 

o meu investimento e trabalho. No entanto, surgiram duas dúvidas à coordenadora do 

núcleo, a nível estatístico. Numa delas, detetei de imediato a incongruência, tendo sido 

um erro de conversão de décimas para unidades. No entanto, a outra dúvida, remete 

para questões de interpretação, pelo que indaguei a coordenadora relativamente a uma 

eventual reunião presencial para alinhar esses aspetos e outros que possam surgir no 

dispositivo, assim como para realizar a entrevista para o projeto de investigação. Ficou 

assim agendado para o dia 12 de Agosto.  

A Reunião de dia 12 correu bem, e foi importante para perceber a dúvida colocada pela 

coordenadora do núcleo. No entanto, também me foi possível expor o meu ponto de 

vista a nível de investigação e mais especificamente quanto à forma como os dados 

poderiam ser apresentados, tendo sido possível chegar a uma conclusão mais coesa e 

científica. Fique responsável por fazer as alterações. É ainda importante referir que no 

dia 12 de Agosto tive a possibilidade de realizar a entrevista à coordenadora do núcleo, 

para o projeto de investigação. 

Tendo realizado as alterações necessárias no Dispositivo de Monitorização, procedi ao 

seu envio, no dia seguinte – dia 13 de Agosto -, dando assim por terminado o meu 

período de estágio no Núcleo de Orientação Educativa e Ensino Secundário da Câmara 

Municipal de Cascais. 
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2. Transcrições das Entrevistas aos Diretores de Curso 

 

 

2.1. Transcrição da Entrevista ao P1 (professor 1) 

 

E – Professor a minha primeira pergunta vai no sentido de tentar perceber como é que 

que o curso funciona. Assim, gostaria que me falasse um pouco do seu funcionamento, 

tanto a nível dos recursos, dos espaços, do plano curricular, dos aspetos do curso de uma 

forma geral. 

P1 – Portanto, primeiro da organização do curso? 

E – Sim. 

P1 – Então, o curso já vem com uma pré-organização, mas fomos nós que tivemos de 

fazer a organização da distribuição das disciplinas, e das horas ao longo dos três anos. 

Essa parte, no primeiro ano, foi muito difícil. Eu não sou diretor desde o primeiro, sou 

diretor só… este é o meu segundo ano. A anterior diretora está ali, e ela passou-me 

porque precisava de descansar um bocado. Mas pronto, uma parte muito difícil foi a 

organização e a distribuição das disciplinas e das horas pelos anos, e isso tudo. Foi uma 

parte muito difícil, sem apoio qualquer do Ministério. Eu lembro-me de uma disciplina, 

inclusivamente, depois de ter sido feita a distribuição pelos três anos, já estava tudo 

organizado a nível de horários para o ano arrancar, e chega o programa do ministério a 

dizer que uma disciplina tinha de ser lecionada apenas em dois, quando já tínhamos 

feito a distribuição por três. Portanto, essa parte foi muito complicada, sobretudo no 

início. Agora, já está mais ou menos montada. Portanto, às vezes fazem-se pequenas 

variações, de disciplinas que eram dois anos e passaram para um, e aumenta a carga 

horária desse ano, por troca com outra. Portanto há pequenas variações que vamos 

fazendo conforme o curso, para o ajustar o melhor possível.  

E – Já agora quais são as disciplinas que eles têm? 

P1 – As disciplinas que eles têm, vamos lá ver se eu não falho nenhuma… As da 

formação geral são o português, a educação física, a área de integração, uma língua 

estrangeira, isto na formação geral. Depois, têm para além dessas quatro, têm 

matemática, TIC, história e cultura das artes e geometria descritiva. Despois, na 

formação técnica, têm desenho design de comunicação visual, design gráfico e oficina 

gráfica. E acho que não perdi nenhuma, acho que não falhei nenhuma.  

E – E a nível de recursos e espaços que têm disponíveis? 
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P1 – Portanto para todas as disciplinas que não sejam as da formação técnica, têm os 

espaços normais da escola, salas de aula normais, portanto dispõem dos mesmos 

equipamentos que os outros alunos de outro curso, não há instalações específicas para 

isso. Da formação técnica, a disciplina de desenho, é dada também nos mesmos espaços 

onde são dadas as disciplinas de educação visual e desenho dos cursos normais. As 

disciplinas de design gráfico e oficina gráfica é que são dadas em salas específicas. Não 

são exclusivas do curso, mas foram criadas para um curso que tivemos antes do design 

gráfico, e que quase não usufruíram delas, que são salas específicas, uma com 

computadores e estiradores para design gráfico, e outra só com computadores para 

oficina gráfica. Mas, também podem ser utilizadas para outros, no entanto estão 

preferencialmente para o curso de design gráfico, são os que têm preferência, os 

horários das salas são feitos em função deles, e ocupam as salas quase a 100%. Em 

relação a outros tipos de organização, a organização por exemplo dos professores, 

também dentro do possível são professores… ou seja, eu dou a indicação dos 

professores que pretendo à direção. Nem sempre cumprem as orientações, e às vezes dá 

barraca porque não fazem de acordo com isso, porque um curso profissional tem 

características muito específicas, e têm de ser pessoas que se insiram bem neste tipo de 

sistema, que é diferente do sistema normal, portanto pessoas que tenham à vontade com 

o sistema e não compliquem as coisas. Exige alguma flexibilidade, por exemplo, para 

dar aulas em alturas que não são aquelas que estão no horário, algumas pequenas coisas 

que são diferentes, e que a nível pessoal, eu prefiro que sejam professores que se sintam 

à vontade com isso. Não sejam os mais brilhantes, mas que se adaptem melhor a este 

tipo de sistema, e ao tipo de alunos que temos, que são um bocado diferentes dos outros 

cursos. 

E – Já agora pegando na questão dos alunos, como é que classifica a adesão dos alunos 

ao curso, tanto na sua trajetória ao longo dos três anos, como pela procura? 

P1 – É muito variável. Em relação à procura, a noção que eu tenho é que a grande 

maioria não tem bem noção do que é isto. Muitos procuram o curso profissional porque 

acham que é mais simples, que é mais fácil, e querem ter o 12.º ano. Acham que é uma 

forma mais fácil de completar o 12.º ano, muitas vezes independentemente do curso, 

porque inscrevem-se em vários e em diferentes, um dos quais é este. Às vezes, isso 

muda um bocadinho, mas tem a ver com o facto de os alunos não terem orientação 

suficiente, ou saberem exatamente qual é a oferta. Os motivos de escolha nem sempre 

são pelo tipo de curso que pretendem, muitas vezes é pela escola, pelos amigos, por 
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uma série de fatores que não têm a ver propriamente com as características do curso. 

Estamos a tentar mudar isso, mas agora que a escola se tornou agrupamento, 

conseguimos ter mais, e podemos ter mais influência na divulgação do curso, em 

potenciais alunos, mas da escola de Santo António. O ano passado, aqui na escola, 

investiu-se um bocado e os alunos do curso, da turma do 11.º ano, andaram pelas 

salas… é uma coisa que se faz habitualmente com o serviço de orientação profissional, 

que é para divulgar o que existe, e para ajudar os alunos. Não só ao nível da escola, mas 

fazem divulgação de uma série de alternativas que eles têm de prosseguimento de 

estudos do 10.º ano. E, nessas sessões que eles fazem, que vão às salas das turmas, 

foram também alunos do design gráfico mostrar o que se fazia, mostrar os trabalhos, e 

explicar um bocadinho o que era o curso. E então, este ano para o décimo, já tínhamos 

alunos mais esclarecidos, e em termos de turma, a qualidade da turma melhorou 

ultimamente, e em relação ao ano anterior. Este ano vamos fazer o mesmo. E uma coisa 

em que não se tinha investimento anteriormente, e que vou investir, é no… dentro do 

site da escola fazer uma divulgação do curso, que são os próprios alunos que estão a 

fazer, os alunos do 12.º ano. 

E – E quanto a parcerias? O curso tem algumas parcerias? 

P1 – Parcerias propriamente não temos, temos é o contacto com uma série de empresas 

que são às vezes voláteis, não são sempre as mesmas. Variam muito. Lembro-me de 

uma, que fui eu que tive a parceria, se é que se pode chamar parceria, porque os alunos 

vão lá aprender outras coisas. Essa, temos desde 2006, que foi na altura da existência do 

curso de multimédia, é a única. As outras foram sempre mudando, umas fecharam, 

outras já não tinham uma série de coisas, e estamos constantemente, e todos os anos 

temos de angariar novas empresas. 

E – Tem conhecimento das motivações que levaram à criação do curso, nesta escola? 

P1 – Só uma coisa antes. Há uma coisa que eu gostava de referir… é muito variável, e 

perguntou-me também do desenvolvimento dos alunos ao longo do curso… esta turma, 

por exemplo, que estão atualmente no 12.º ano, estão 19. Houve um que mudou de 

escola, e outro teve uns problemas quaisquer, foi viver para outro lado, já regressou, já 

veio tarde demais, mais vai inscrever-se para o ano. É uma turma que se manteve quase 

toda desde o início. A turma que sucedeu a esta, começou com cerca de 21 alunos, e 

estão, neste momento, 11 no 11.º ano, só para ver. Havia uma série de aluno que não 

tinham a menos vocação para isto. Portanto, é muito variável, está ver? De uma turma 

para a outra, há uma que se manteve praticamente em bloco, sem quase nenhuma 
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desistência, relativamente boa, e outra, no ano seguinte, deu nisto. 

E – Completamente diferente. 

P1 – E á uma coisa que nós fazemos. Os alunos fazem uma pré-inscrição, depois 

fazemos uns testezinhos e umas entrevistas, no sentido de selecionar os alunos. 

Normalmente, nós fazemos a seleção dado o número de alunos necessário para a 

abertura do curso, porque não posso cingir-me ao número mínimo, porque há alguns 

que na altura da matrícula, como entretanto conseguem matricular-se noutra escola, 

noutro sítio que preferiam, anulam esta e acabo por ficar com menos alunos, impedindo-

me de abrir o curso. Portanto, existe também esta condicionante do número mínimo de 

alunos para a abertura do curso. Pronto, era só isto em relação ao funcionamento. A 

pergunta seguinte, que eu cortei, era? 

E – Era relativa aos motivações que estão na origem do curso aqui na escola. 

P1 – Aqui na escola nós tínhamos curso de multimédia, o tecnológico de multimédia. 

Portanto, tínhamos pessoal docente vocacionado para isso, e como tínhamos alunos na 

área da multimédia, e achámos que tínhamos procura, decidimos abrir o curso de design 

gráfico. Não o de multimédia… tinha de perguntar à professora que tomou a iniciativa, 

de porquê o design gráfico, mas talvez porque achava que se enquadrava melhor a nível 

do pessoal docente, não sei. Também talvez por ela ser design gráfica, e termos 

bastantes pessoas formadas nessa área. Penso que foi sobretudo isso, pensar que havia 

procura, e que havia pessoal docente interessado e suficiente, quer da área, quer fora da 

área, mas sobretudo da área, que era o mais importante. Acho que foi sobretudo isso. 

E – Pensando um pouco no seu trabalho como diretor de curso, como é que vê esse 

papel, na gestão e no funcionamento do curso? 

P1 – Como é que eu vejo como? 

E – A importância do seu papel, tanto nas relações que estabelece, com na orientação do 

curso em si? 

P1 – Para este curso, e para os outros profissionais, é importante que haja um 

coordenador para esse efeito, porque há muitas pequenas coisas que é preciso 

constantemente organizar. Isto não sendo uma escola profissional… portanto a escola 

está sobretudo estruturada para o ensino dito regular, não é? De maneira que as turmas 

do curso profissional têm um funcionamento diferente, de maneira que os detalhes não 

são do inteiro conhecimento da direção, e então é preciso nós estarmos a organizar 

muitas coisas. Por exemplo, ao nível dos horários, por causa das salas específicas, que 

tem uma série de exigências, porque um turno está a ter uma disciplina enquanto outro 
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está noutra sala… e sou eu que faço uma proposta de horário para aquelas disciplinas, e 

normalmente, aplicam aquilo integralmente, ou seja, o modelo que eu lhes mando, é o 

que eles aplicam. Ou seja, há muitas coisas que se eu deixasse para quem está a fazer os 

horários, havia de haver trapalhada, o que acabaria por não funcionar. Há uma séria de 

aspetos que são necessários. É também necessário articular os módulos que estão a ser 

dados em cada disciplina, e articular aquilo tudo, aquilo que há pouco falei, de 

disciplinas que entretanto terminam e ter de se reorganizar e por outras, e comunicar aos 

alunos. A questão dos estágios, que dá muito trabalho, os contactos com as empresas, 

angariar estágios. Isso ocupa muito, muito tempo. É todos os anos, todos os anos há 

estágios. E depois, há empresas… como é que se chama? Parcerias… E então há ali um 

rompimento do namoro, e acaba-se essa relação, e tem de se encontrar outro namorado 

para substituir. Portanto, tem de se arranjar outras empresas, e isto, no sentido de que é 

necessário reorganizar, até porque depois há outro tipo de aspetos do funcionamento. As 

notas como são… Não há períodos, isto não está dividido em períodos, portanto a 

organização é ao longo dos três anos. Não divisão de períodos, não classificações no 

final do período. As classificações são dadas quando os alunos terminam os módulos, ou 

seja, há a classificação daquele módulo, e as notas só podem… isto são aspetos 

burocráticos que existem, e portanto, não é dar a nota e fica a nota lançada. Tem de 

haver reuniões para aquilo ser um dado oficial. É preciso fazer reuniões periódicas para 

esse efeito. Nem que seja só para esse efeito, mas também por as regras estarem sempre 

a mudar, e ser necessário dar pequenas informações aos professores. Mas, as principais 

são as classificações dos módulos, e periodicamente temos de reunir para que saiam as 

classificações para os alunos. 

E – E no que se refere à relação que tem com os alunos? 

P1 – Eu procuro, e é hábito desde o início do curso, e como disse, havia outra diretora 

de curso… Estamos presentes na parte inicial de seleção dos candidatos, temos algum 

conhecimento. Agora, eu não tenho aulas com as turmas todas. Portanto, eu conheço os 

alunos todos do contacto direto das aulas, e neste momento, até só estou a dar aulas ao 

12.º ano. A outra turma, do 11.º ano, conheço porque estive a dar-lhes aulas o ano 

passado, portanto já os conheço. Mas, com alguma frequência e sempre que é 

necessário, vou lá e falo com os alunos, e eles podem vir falar comigo, eles sabem 

disso. Já sabem que há um determinado tipo de assuntos que resolvem com o diretor de 

turma, e outros, sobre o funcionamento do curso, comigo. 

E – A escola tem algum dispositivo para avaliação do trabalho que é feito a nível da 
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gestão do curso? 

P1 – Para avaliar a gestão do curso não. Não temos indicadores formais. Eu tenho é 

feedback das empresas em relação ao nível de preparação dos alunos. Isso é o que eu 

tenho, e tenho tido surpresas agradáveis. Outras não agradáveis, mas que também já 

eram esperadas. E há outra coisa. A direção do curso envolve muito trabalho, e não dá 

tempo para fazer essas coisas. Uma coisa interessante seria depois saber qual era o 

percurso dos alunos depois da escola. Portanto, não temos nada formal sobre isso. Até 

tenho contactos com alunos de outros anos, uns prosseguiram estudos, outros não se 

sabe mais nada. Isso também era interessante, ver o que é que eles faziam depois. 

E – Um feedback mais informal, portanto. Que também é importante. 

P1 – Sim, também são importantes. É importante, mas é a outro nível. Para mim o mais 

importante é o feedback das empresas, que me dizem como é que eles vão preparados 

em termos gerais. Isso é o mais importante, porque no fundo o curso é mais 

vocacionado para que assim que terminam o curso, ingressarem no mercado de trabalho, 

e interessa-me sempre qual é o nível de preparação que eles têm. Isso para mim é o mais 

importante. Agora outros fatores seria um estudo a outro nível. Não sou eu quem o vai 

fazer, saber se eles não são empregues se por não haver mercado para eles, ou se é por 

outra coisa qualquer. 

E – Agora a nível do percurso dos alunos. Quais são as dificuldades mais sentidas na 

adaptação ao curso? 

P1 – Isso vai ter de lhes perguntar a eles (risos).  

E – Também vamos perguntar. 

P1 – Eu tenho uma perceção, mas pode não corresponder à realidade. Eu vou falar-lhe 

da minha perceção. 

E – Exato, é isso o pretendido. 

P1 – Inicialmente eles têm dificuldade em adaptar-se ao sistema de funcionamento por 

módulos. Demora algum tempo a perceberem isso. Outra dificuldade que eles têm é 

com a assiduidade, mas se reparar o problema da assiduidade não é só dos alunos do 

percurso geral, é em termos gerais. Não sei porquê, mas eles gostam muito da escola, 

mas não propriamente no interior das salas. E então, o curso tem normais relativamente 

rígidas em relação a isso. O curso obriga a que eles frequentem 90% das aulas, neste 

caso como o ensino é por módulos, 90% de cada módulo. Isto é uma coisa que mudou o 

ano passado, e que mudou para melhor, em termos de funcionamento é que é pior. Estas 

são dificuldades a nível da organização do curso, que é uma coisa muito difícil de gerir, 
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a questão da assiduidade, porque não há um suporte informático que informe quando é 

que eles atingem ou não atingem os limites. E eles, sobretudo no início do 10.º ano, têm 

tendência para atingir os limites, porque estão habituados às faltas e às justificações, e 

mais não sei quê. E aqui, as justificações não impedem, ou seja, independentemente das 

faltas serem justificadas ou não, eles têm de frequentar os 90%. E depois, tem uma série 

de constrangimentos a esse nível, porque têm de fazer um plano, e isso é muito difícil 

de organizar. Mas, esses são constrangimentos que vêm de cima, e que obrigam a uma 

série de coisas. 

E – Como é que gerem esses constrangimentos, essas dificuldades? 

P1 – É mais fácil de gerir se temos já pessoal vocacionado para isto, ou que se insere já 

dentro deste sistema, e percebe como é que isto funciona. Há menos dificuldade em 

aplicar isto, do que quando são pessoas que são colocadas aqui sem saber como é que 

isto funciona, e às vezes demora-se um ano inteiro a perceber, porque não querem, ou 

por outras razões que desconheço. E então é difícil, porque é necessário estar com uma 

atenção constante, a ver o nível de frequência dos alunos, porque é preciso ser-lhes 

comunicado que eles estão a atingir o limite. O diretor de turma não tem possibilidade 

de saber isso, tem de ser o próprio professor a saber gerir isso, que é para depois lhe 

aplicar o tal plano de recuperação. Era bom que pudesse ser o diretor de turma, mas era 

preciso ter um sistema informático vocacionado para isso. Tem outra coisa com que eles 

têm dificuldade, quer dizer, são coisas com que eles se têm de debater, que é a carga 

horária. A carga horário dos cursos profissionais é muito superior aos do curso geral, e 

custa-lhes muitas vezes, ver os outros a sair e eles continuam cá, às vezes até às 18h. 

Por outro lado, a carga horária é maior, mas é sobretudo na parte técnica, que são 

disciplinas práticas. Não sei como é que é nos outros cursos, sei que tem muitas 

disciplinas práticas, mas neste são as disciplinas práticas que têm grande peso. Portanto, 

as horas que eles têm a mais são práticas. Aliás, sete horas de teóricas seria insuportável. 

Quer dizer, não é de ser insuportável, as últimas horas já não valiam a pena, estava-se só 

a debitar. Mas, como são práticas tem outro ritmo. Mas isto é uma coisa com que eles 

têm dificuldade a adaptar-se, é ver que estão cá mais horas do que os outros. Por outro 

lado, havendo mais do que um curso profissional… cá na escola existem outros cursos 

profissionais, não são os únicos, são acompanhados na sua desgraça (risos). Mas já 

agora, deixe-me dizer, que isso também é bom, o facto de eles terem essa carga horária, 

porque assim têm menos dificuldade a adaptar-se nos estágios, porque eles nos estágios 

também se queixam disso: “Ai são muitas horas”. 
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E – É um pau de dois bicos não é? 

P1 – Sim, mas por outro lado, era um choque maior se eles tivessem menos horas, 

depois fossem para uma empresa trabalharem 7 horas por dia. Portanto imagine se eles 

tivessem as aulas em part-time. 

E – Tendo em conta, não só estas dificuldades, mas também as necessidades que vão 

surgindo ao longo dos três anos, quais é que são os apoios que o curso e a escola 

disponibilizam a estes alunos? 

P1 – A nível de equipamentos e instalações, a escola não contribuiu muito. Como são 

cursos profissionais exigem equipamentos específicos, e nós não temos os 

equipamentos que pretendemos, e é preciso andar todos os anos a pedi-los, e mesmo 

assim isso não significa que tenhamos. São limitações orçamentais da escola, mas penso 

que de qualquer forma podia haver mais contributo. Por outro lado, isso já foi referido à 

Câmara de Cascais quando veio cá um individuo da Câmara de que eu não me recordo 

do nome., falar sobretudo da Câmara e dos cursos profissionais. O que nós lhe dissemos 

foi, por exemplo, que a aquisição de software… era bom que a Câmara coordenasse 

isso, porque, seja para a aquisição de qualquer software ou de qualquer equipamento, a 

escola por exemplo… nós precisamos de 20 licenças de software, e nós para 20 licenças 

não temos poder negocial. Se fosse a Câmara, que pegasse no conjunto das escolas, das 

necessidades a nível do Concelho para os diferentes cursos profissionais do mesmo 

software… que eu sei que são utilizados no multimédia, na cidadela e por aí fora, há 

vários cursos que usam a mesma coisa, talvez o poder negocial fosse maior, e existissem 

melhores condições para a aquisição. Portanto essas dificuldades também. Mas depois, 

nunca mais cá veio o individuo, disse que pretendia coordenar essas coisas e tal, dos 

cursos profissionais, a nível do Concelho, mas nunca mais o vi. Fiz estas sugestões, 

espero que esteja a pensar nelas. Duvido, mas pronto. Portanto, a nível de instalações e 

equipamentos é muito difícil. Conseguimos umas salas específicas, que era uma batalha 

que já vinha do curso de multimédia, portanto a ultima turma de multimédia ainda 

conseguiu usufrui desse espaço específico. Depois, o design gráfico sempre o usufruiu. 

O equipamento… o equipamento, há coisas que eu pretendia, que nunca adquiriram, e 

depois como utilizamos equipamento informático, envelhece muito rapidamente, 

portanto qualquer dia estamos com necessidades de maiores, e o equipamento não 

corresponde às necessidades atuais, porque também é importante que os alunos estejam 

preparados… não digo a nível do equipamento, mas a nível do software, e das coisas 

com que se vão depois deparar nos estágios. Podemos estar ligeiramente desatualizados, 
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mas não demasiado, porque senão estamos a usar coisas obsoletas. Nos cursos 

profissionais há que ter alguma preocupação com essas coisas.  

E – Quando, por exemplo, sentem alguma desmotivação por parte dos alunos, algum 

desenquadramento, como é gerem isso, como é que apoiam os alunos nesse sentido? 

Nessas dificuldades, nesses aspetos que vão surgindo? 

P1 – É uma pergunta difícil. (risos) Isso é feito individualmente por cada professor. De 

certa maneira é isso. 

E – É um trabalho pessoas e individual? 

P1 – Sim. Quer dizer, nós a nível coletivo fazemos as tais reuniões periódicas, e quando 

se detetam casos, discute-se cada caso que é apresentado, quando se notam essas coisas. 

Mas, não há assim uma atuação específica em função daquilo que é deparado. Portanto, 

temos reuniões pelo menos uma vez por mês, é habitual reunirmos uma vez por mês, 

salvo se alguma coisa extraordinária… porque há pouca flexibilidade no horário dos 

professores. Mas, o normal é uma vez por mês. De maneira que, nesse aspeto, o que se 

vai detetando vai sendo resolvido. Se o professor resolve a situação na aula, 

habitualmente sem sequer vai levar a reunião, ou pode até levar, mas normalmente 

como há as reuniões mensais, as situações são detetadas e abordam-se os casos. Às 

vezes, quando sentimos que o aluno está muito desenquadrado… não foram poucas a 

vezes em que o curso tenta arranjar uma alternativa para os alunos. O ano passado 

aconteceu. Isso normalmente fazemos e recorremos aos SPO.  

E – No que diz respeito à ligação ao mundo do trabalho, quais são as oportunidades que 

o curso proporciona a estes alunos? 

P1 – Sobretudo através dos estágios.  

E – E desenvolvem algumas ações ou formações, visitas de estudo? 

P1 – Visitas de estudo. Inclui muitas vezes as empresas, em que já temos o contacto 

privilegiado. Houve uma visita de estudo a uma empresa em que conversaram com eles 

e tudo, e depois até disse qual é que era o aluno que queria lá a estagiar e tudo. Portanto, 

é sobretudo com as empresas que temos tido contacto ao longo do tempo.  

E – Ou seja, que os alunos tenham um contacto prévio com as empresas, antes de 

ingressarem no estágio? 

P1 – Com uma ou outra. Não é possível fazer para todas, e isto porque as características 

das empresas que nos concedem estágios, não permitem que entrem 20 alunos por ali a 

dentro. Não permitem e não cabe, em algumas empresas não cabe mesmo fisicamente. 

As grandes empresas não nos concedem estágios, são sobretudo as pequenas empresas. 
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As grandes empresas remetem-nos para o serviço de pessoal, que é para os papéis 

darem lá quinhentas voltas e se perderem, e normalmente não nos concedem estágios. 

São sobretudo as empresas de pequena dimensão que estão mais abertas.  

E – Quais são as competências que os alunos desenvolvem ao longo destes três anos? 

P1 – Técnicas não vou enumerar todas. Normalmente é o que eu lhes pergunto no início, 

para fazer a seleção. Eles a nível do design gráfico, eles acabam por ter contacto com 

uma série de coisas que se faz design gráfico, e tentamos adaptar as coisas até às coisas 

mais atuais. Portanto, o design gráfico aplica-se a coisas muito diferentes, mas todos os 

anos eles desenvolvem trabalhos práticos e algumas competências a nível de tudo o que 

o design gráfico abarca. Desde a criação de um logotipo, à criação de uma identidade 

corporativa de uma empresa, criação de cartazes, folhetos, catálogos, uma série de 

coisas. Em relação às novas tecnologias, portanto que está ainda em evolução e 

crescimento, tenta-se também que eles apliquem o design gráfico a outras plataformas, 

como por exemplo, para fazer Banner’s… 

E – Banner’s?  

P1 – Sim. 

E – Que são? 

P1 – Os Banner’s são aquelas publicidades que aparecem na internet. Portanto, não é 

design gráfico, no sentido puro da palavra, porque é utilizado em outras plataformas 

digitais, mas é aplicação dos conhecimentos, e tentamos que vão preparados a esse 

nível, porque cada vez menos são utilizados os suportes rígidos, e mais esses suportes. 

Portanto, tenta-se também ir a essa área. A formação técnica está estruturada em 

módulos obrigatórios e outros opcionais. Nós, nos opcionais, procuramos sempre ir para 

essas áreas, ao invés de aprofundar mais a parte do design gráfico, tentamos nos 

módulos opcionais que temos, voltar para essa parte, que é a parte que está mais em 

evolução, e que tem de ter alguma preparação. Nesse sentido, preparamo-los para essa 

área, dentro do que nos é possível no programa. Isto competências a nível do design 

gráfico, depois há as competências a nível técnico. Isto não é para eles saírem daqui 

designer, é para saírem daqui técnicos de design gráfico, ou seja, para auxiliar num 

gabinete de design, ou numa tipografia, ou em qualquer coisa. Portanto, há uma parte 

técnica que nós aqui conseguimos desenvolver razoavelmente, que é o domínio do 

software que é utilizado, portanto eles aprendem a utilizar o software com que se 

trabalha a nível profissional. Só há uma parte que só através de visitas de estudo é que 

conseguimos, que é a parte de impressão. Nós não temos capacidade de… não temos 
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equipamentos, não temos capacidade de lhes dar formação nessa área, uma formação 

prática. Pode ser a nível teórico, mas a nível teórico não é o suficiente. Portanto essa 

parte só através de visitas a empresas que tenham esses equipamentos, para eles verem, 

de facto, como é que é a impressão, o corte, e essas coisas. Mas, aqui, não temos 

capacidade. A nível técnico é praticamente isto. Claro que também, dentro das 

possibilidades dos tais módulos opcionais, nós vamos para aqueles que são as 

aplicações que se estão a desenvolver, para trabalhar em 3D, aprendem a trabalhar em 

motion design, em after effects, em flash, e em ferramentas que não são específicas do 

design gráfico, mas para eles irem mais bem preparados.  

E – E que também é importante para eles ganharem uma versatilidade maior. 

P1 – E tem de ser, porque senão não se safam mesmo.  

E – E a nível de competências sociais, por exemplo, quando eles vêm do estágio? 

P1 – Para isso eles estão bem treinados. Isso depende muito de aluno para aluno. Mas 

vão desenvolvendo-se ao longo do tempo várias coisas, tanto que nós no curso 

profissional, nas competências socio-efetivas, damos um peso de 30% da avaliação. 

Portanto, é valorizado bastante essas competências, até porque são também são muito 

valorizadas nas empresas. A atitude deles é muito importante. O feedback das empresas 

é frequente, e claro que dão um grande valor à parte técnica, e daí nós também só 

fazermos estágio no terceiro ano, mas eles valorizam também muito a parte da atitude 

dos miúdos. Que eles dominem razoavelmente a parte técnica… têm de dominar 

razoavelmente, mas agora não precisam de ser excelentes na parte técnica, se depois 

naquela parte das atitudes… eles gostam de miúdos com atitude, com iniciativa, com 

capacidade de trabalho, etc., etc. Há algumas características que eles preferem, 

independentemente da capacidade técnica. Se a capacidade técnica for razoável, e eles 

tiverem uma atitude… muitas vezes é a atitude deles que eles valorizam, para o caso de 

os empregarem. 

E – Uma última questão, que tem aqui duas vertentes: Quais são as potencialidades e os 

constrangimentos, que identifica no curso, tendo em conta a escola onde está inserido, 

ou seja, tendo em conta esta escola especificamente e não outra? 

P1 – Era bom que nós tivéssemos mais equipamentos. Era bom que se desse condições 

aos atuais professores, para eles evoluírem mais na formação, sobretudo a nível técnico. 

Os professores estão mais abertos a formação quando aquilo lhes diz muito mais 

diretamente respeito, e onde veem que podem utilizar aquilo nas aulas que dão, do que 

noutro tipo de formação, muito generalistas em que eles não veem aplicação, e veem 
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aquilo mais como uma perda de tempo. Portanto, se conseguirem dar formação aos 

professores, mais específica e mais vocacionada para o curso, os professores aderem. E 

era bom que a tivesse, só que não existe. Quer dizer, existir existe, dada por particulares, 

e pagas muitas vezes 12 horas por mil e tal euros, só para ter uma ideia. A escola não 

tem condições para pagar essa formação, e também não vai ser o professor a pagar essa 

formação, como é evidente. Portanto, em termos de formação. E assim o curso também 

teria alunos mais… quera alunos mais estimulados, porque se tiverem um melhor 

acompanhamento a esse nível, e melhores condições técnicas, sentir-se-iam melhor… e 

acho que já me perdi. 

E - A nível de constrangimentos já apontou a formação… 

P1 – Estes são pequenos constrangimentos. Os constrangimentos a sério já lhe vou dizer 

quais são.  

E – Pode dizer. 

P1 – Quer já que eu comece? Os constrangimentos têm a ver com a organização que 

obrigam a que o curso tenha, está demasiado burocratizada. Acho que há coisas que são 

as próprias direções da escola, está muito burocratizada. As visitas de estudo são uma 

coisa dificílima de se fazer, é uma coisa muito importante que é a ligação destes alunos 

ao mundo do trabalho e ao mundo real, que é extramente difícil. E eu explico-lhe 

porquê. Quando nós fazemos uma visita de estudo, para contar como aulas… nós temos 

de dar aquelas horas de formação, temos de as dar, os alunos têm de ter aquelas horas de 

formação. Os alunos têm de dar os 90%, mas nós temos de dar os 100% de formação. 

Quando nós damos uma visita de estudo, não conta como aula, exceto as horas em que 

eles estão no local que estão a visitar. Portanto, se têm de se descolar para Lisboa, se for 

em Lisboa, mas se quiserem deslocar para outro sítio mais longe… porque o período de 

viagem não é considerado como aula, é só da hora de entrada até à hora de saída das 

instalações que eles foram visitar.  

E – Logo, essas horas teriam de ser repostas? 

P1 – Exato! Ou seja, os professores vão acompanhá-los, mas aquelas horas não são 

consideradas como trabalho. Não sei o que é que eles estão a fazer, devem estar a 

divertir-se muito, porque só aquelas horas da entrada até à saída é que são 

contabilizadas como aula. Isso é um constrangimento enorme, é uma perfeita aberração. 

Se se pretende que eles saiam, e se se pretende que eles se relacionem com o mundo 

exterior, aí falha completamente, porque é um constrangimento enorme. E nós estamos 

muito apertados pelas horas. Independentemente do facto de o professor ter que depois 
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repor essas horas, dar essas aulas, independentemente disso, se eles no dia só lhes 

contam 4 horas, se tiverem lá 4 horas… não é? Há visitas de estudo que não se justifica 

estar lá 4 horas, mas ao implicar deslocações, perde-se uma data de tempo com isso… 

essas aulas vão ter de ser dadas mais tarde, e nós muitas vezes temos já os alunos a 

terminar as aulas em Julho, o que significa que teremos de prolongar as aulas por ainda 

mais tempo. Agora aumentaram o número de horas do curso, e eu suponho que não 

consiga ter aqui alunos em Agosto. Claro que nós podemos dar as aulas durante as ditas 

férias do carnaval e da Páscoa, e já se fez isso, mas aí a assiduidade ainda é menor, 

porque há muitos que por e simplesmente não vêm. E depois, estar a dar aulas a metade 

da turma… É aí que eles vão usar os 10% das faltas. Já tivemos essa experiência e 

funciona muito mal. Se for um dia, ainda conseguimos. Se for mais do que isso, já não 

aparece ninguém. E estar a dar aulas para dois ou três, não se ganha nada, é só perder. 

Isso é um constrangimento enorme, o das visitas de estudo, e toda a burocracia 

associada a isto. São muitos formalismos desnecessários. Embora consigamos 

ultrapassar alguns, não é fácil para tudo, porque há uma estrutura montada, de uma 

forma muito formal e burocrática, que obriga a papelinhos para tudo e mais alguma 

coisa. Se é um curso que exige alguma flexibilidade, isso é difícil de aplicar quando as 

regras de uma escola não são flexíveis.  

E – Mas estas são burocracias só a nível da escola em si? 

P1 – Da escola e do Ministério. Há muitas do Ministério, há muitas do Ministério. 

Como lhe falei há bocado, da obrigatoriedade de se reunir o conselho de turma para que 

as notas sejam amolgadas, e eu nem me consigo lembrar de outras, mas se falar com os 

meus colegas há-de aparecer há muita coisa. Há outras coisas da escola. Uma das quais 

é recente, que é uma guerra. Eu para ir a uma empresa, tenho de pedir primeiro ao 

diretor para me assinar um papel, que é para eu levar à empresa, para eles assinarem. E 

isto cabe na cabeça de alguém?  

E – Para a tal visita de estudo? 

P1 – Para a visita, para angariar, seja para o que for. Qualquer deslocação que eu faça 

para fora da escola, obriga a esta burocracia toda. E acontece muitas vezes com 

empresas, eu ter um encontro marcado… imagine que tenho um encontro marcado para 

hoje às 15h da tarde, e às vezes ligam-me à hora de almoço e “olha afinal tenho de ir 

não sei a onde, passa para outra hora”. Portanto, o papelinho posso deitá-lo para o lixo, 

que já não vale para nada. Não se coaduna com este tipo de coisa. Há muitos 

constrangimentos a esse nível, porque a escola não está vocacionada para este tipo… 



144 

 

para a flexibilidade. Se um dia uma pessoa quiser mudar uma aula e não sei o quê, é 

difícil.  

E – E A nível de potencialidades?  

P1 – É que os professores que dão profissional, não dão só profissional, dão as outras 

também. Eu próprio já utilizei comportamentos que uso no profissional em turmas do 

ensino regular. Portanto, nesse aspeto é positivo. É positivo o contacto entre o geral e o 

profissional. Eu acho que tem sobretudo esse aspeto positivo. E depois, porque a 

existência de um profissional também motiva outros para aprenderem nas suas áreas. Os 

cursos profissionais permitem que os alunos prossigam os estudos, e portanto eles 

podem candidatar-se à faculdade. Mas agora, já vão obrigar os alunos a fazer mais um 

exame nacional, no profissional. Mas, isso ao mesmo tempo é um constrangimento, 

porque eles têm umas disciplinas… eles têm disciplinas que eu só vejo justificação para 

eles as terem devido a isso, ou seja, para prosseguirem estudos, porque eu tenho uma 

noção do que é o design gráfico, e vou vendo as empresas, e vendo o que se está a 

desenvolver, e não estou a falar de cor. E gosto desta parte de lidar com as empresas, 

porque permite estar atualizado, e saber o que se vai fazer, quais são as necessidades e 

isso tudo. Tudo isso também permite estar, e ir fazendo adaptações ao curso em função 

do que vejo que é necessário, do feedback que me dão dos cursos, no que é que eles vão 

mais bem preparados, onde é que eles deviam ter mais preparação, etc. De maneira que 

estamos constantemente a adaptar. Para o ano, no 12.º… ou seja, este ano já mudei uma 

coisa em TIC. Consegui que os professores de TIC… e a professora de TIC também 

estava disposta a isso, por isso é bom escolhermos os professores. Escolhendo no 

sentido de indicar. Portanto, adaptou o módulo àquilo que eu lhe pedi, e está 

perfeitamente dentro daquilo, e ao mesmo tempo permite modificar uma coisa no 12.º 

ano, que é que eles aprendam uma ferramenta que está a ser muito utilizada pelas 

empresas. E, tenho alguns alunos a estagiar em empresas, e assim vão mais bem 

preparados. Está ver? Portanto, quando as coisas são possíveis, e quando se consegue 

encontrar a flexibilidade nas coisas, conseguimos pôr isto a funcionar melhor. Quando 

as coisas são rígidas, não se consegue.   

E – Obrigado Professor. 

 

 

 

 



145 

 

2.2. Transcrição da Entrevista ao P2 (professor 2) 

 

E – A minha primeira pergunta vai ao encontro do conhecimento do curso de uma forma 

geral e do seu funcionamento, tanto a nível dos espaços que tem, dos recursos que estão 

disponíveis, da adesão dos alunos, do plano curricular… De uma forma geral, perceber 

o funcionamento do curso. 

P2 – Como é que funciona o curso? Portanto, este é um curso profissional de 3 anos. A 

nível curricular tem as disciplinas específicas… A maior parte das disciplinas são 

anuais, aliás trianuais, ao longo dos 3 anos. Por exemplo, na nossa área, na área de 

programação, a única que acaba no 1.º ano é TIC, que é comum aos outros cursos. 

Depois, têm duas que acabam no 2.º ano, que é sistemas operativos e arquitetura de 

computadores. A programação de sistemas de informação e redes de comunicação, vão 

do 1.º ano ao 3.º ano. A nível de horas, vão ser aquelas horas todas dos 3 anos que vão 

ser divididas por cada um dos anos. Está assim estruturado. Sei que PSI (programação 

de sistemas de informação), por exemplo no 3.º ano, é aquela que ocupa mais horas, é 

onde nós fazemos mais módulos. A nível de recursos, nós aqui temos de informática… 

como é um curso de programação, apesar de que pela arquitetura também há uma parte 

que dá para reparar computadores, e também maior parte dos nossos estágios, quando 

conseguimos arranjar, é nessa área e não na área de programação. Também verificamos 

que os alunos estão, se calhar, mais à vontade na área do reparar do que na própria 

programação, a nível de raciocino, notamos que têm algumas falhas, e eles acabam por 

gostar até mais dessa parte. Claro que a outra complemente e ajuda-os a perceber 

melhor. Também há uma sala específica, que é a sala 5, em que eles podem praticar, e 

podem desmontar computadores e montar, portanto, temos essa sala. Depois, as outras 

salas… temos mais 3/4 salas mais a 5 que são para práticas, e temos o C29. Portanto, 

são 6 salas ao todo que nós temos neste momento, e que a maior parte do horário letivo 

estão preenchidas, por enquanto. Pode parecer que não, mas temos o curso a funcionar 

nos três anos, temos o 1.º ano, o 2.º ano e o 3.º ano a funcionar, e consegue-se, em 

termos de recursos conseguimos, de salas. Depois, uma das coisas que nós fazemos, por 

exemplo, a nível de software, e principalmente no 3.º ano… há software que é a pagar, e 

a escola também não tem recursos para estar a ir buscar software que é a pagar, e então 

nós utilizamos software livre. Perante o público que nós temos, e a matéria que temos de 

leccionar, vamos ver qual é o software livre que podemos aplicar, e normalmente é isso 

que fazemos. Vamos com eles, vamos à internet, vamos buscar o software, instalamos, e 
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depois começamos a trabalhar. Portanto, utilizamos mais software livre do que outro 

tipo de software, que seja a pagar. Mas, acho que isso também é importante para eles, 

porque eles também ficam a perceber que podem ir buscar à internet quase todo o tipo 

de software que venham a necessitar mais tarde paras trabalharem. Depois, ainda a nível 

das disciplinas, eles têm matemática três anos, têm o inglês, que é durante dois anos, 

têm área de integração, que são os três anos, têm português, também três anos, físico-

química, têm TIC, que é só no primeiro ano, e depois têm educação física que também 

nos três anos. 

E – E parcerias? 

P2 – Parcerias… a não ser para os estágios. Tem sido muito complicado, todos os anos, 

arranjar estágios, principalmente quando se notou esta quebra a nível económico. Houve 

muitas empresas que fecharam, e portanto, às vezes é muito complicado, apesar de 

termos encontrado empresas que se mostram disponíveis, e nos aceitam os alunos. Às 

vezes devia, se calhar, haver mais apoios. Depois, também é difícil quando arranjamos 

estágios em Lisboa… os alunos poderem ir para Lisboa, porque alguns deles não têm 

disponibilidade financeira, não é? E não há ajudas financeiras, e para os pais é mais um 

peso. Portanto, às vezes é complicado eles terem de se deslocar para Lisboa, porque é 

pagar os transportes, a alimentação, porque não há ajudas financeiras nesse aspeto. Já 

tivemos algumas ajudas que sim, que por exemplo, deram um subsidio para almoço, 

porque tiveram em atenção que os alunos tinham possibilidades, mas há outras que 

também não tendo ajudas fiscais, não tendo benefício nenhum, não estão dispostas a 

isso. E é complicado. Estágio é sempre uma incógnita, é uma dor de cabeça terrível 

arranjar estágios. É uma das coisas que devia de haver parcerias a nível do próprio 

Estado, da própria instituição de ensino, e não só das escolas, haver alguma forma de se 

proceder a isso. 

E – Mas têm tido algumas empresas que vos têm acompanhado de ano para ano? 

P2 – Temos algumas. Eu agora já não estou tanto por dentro do assunto, porque aos 

anos que não estava com os estágios. Estive na altura quando ainda não eram os 

profissionais, e houve algumas empresas, desde essa altura, que por aquilo que eu 

percebi na listagem que temos agora, que nos têm acompanhado, ou seja, que 

começaram, e que nos têm acompanhado. E, muitas delas sim, ao longo de alguns anos, 

tivemos as mesmas empresas, porque até ficaram com boa impressão dos alunos, e 

acabaram por nos dar estágios. Houve outras que acabaram por deixar de dar, ou porque 

fecharam ou porque já não têm pessoas suficientes para acompanhar os alunos, e não 
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tanto por não gostarem dos alunos. Foram poucas as situações em que houve problemas 

a nível do estágio dos alunos. Às vezes até nos surpreenderam pela positiva. Mais pela 

positiva do que pela negativa.  

E – Como é que classifica a adesão dos alunos ao curso, e pensando também na 

trajetória ao longo dos três anos? 

P2 – É assim, eu acho que muitas das vezes os alunos vêm para o curso com uma 

perspetiva diferente daquela que o curso é. Eu acho que também há um estigma 

relativamente aos cursos profissionais, de dizer-se que é fácil, e que não precisam de 

trabalhar. E portanto, há um conjunto, não é que sejam muitos, mas há um conjunto de 

alunos que às vezes vêm a achar… e não estou só a falar dos informáticos, estou a falar 

dos cursos profissionais em geral… que às vezes vêm naquela perspetiva de que vou 

fazer isto sem me esforçar nada. O que é mentira. Depois, há aquelas circunstâncias em 

que os alunos acabam por desistir no 2.º ano ou no 3.º ano, porque têm muitos módulos 

em atraso. E nisso eu falo muito com eles. O sistema de avaliação é diferente, porque 

temos outros itens de avaliação, mas têm de trabalhar, porque sem trabalho não se vai a 

lado nenhum. E, às vezes, eles vêm com essa perspetiva, e nota-se mais nos primeiros 

anos, no 1.º ano nota-se mais, e há alguma baixa. E, há alguns alunos que nós com 

conversas conseguimos recuperar, porque até vemos que têm capacidades, e até 

conseguem recuperar, mas há outros que acabam por desistir, porque vinham a pensar 

que havia facilitismo, e não havia. Portanto, acho que se criou essa ideia, que é uma 

ideia errada, de que não se faz nada. 

E – Tem conhecimento das motivações que levaram à criação deste curso aqui na 

escola? 

P2 – Foi porque, se calhar, havia um grande leque de alunos que quereriam fazer um 

curso que, depois, não tivessem necessidade de ir para a faculdade, que conseguisse 

mais facilmente arranjar emprego. Acho que foram também criados nessa perspetiva, 

penso eu, os cursos profissionais. Depois, alguns alunos vêm porque gostam da área e 

têm perspetivas de ir para a faculdade. Temos alguns alunos que acabaram por ir para a 

faculdade, apesar de depois nos exames nacionais… o português é um bocadinho 

diferente, a matemática é um bocadinho diferente, e têm de se aplicar e estudar um 

bocadinho mais. Mas, temos alguns que foram e que estão bem, que estão a singrar na 

faculdade. Mas, eu acho que a perspetiva que eles têm é de pelo menos chegarem ao 

12.º ano e conseguirem ter um emprego, terem mais possibilidades de arranjarem um 

emprego, do que um aluno que não fez um curso profissional acho eu. 
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E – Então foi aqui uma opção dos alunos em ter este curso? 

P2 – Estou a falar dos cursos profissionais em geral. 

E – Gostaria de saber neste curso, em específico, se houve alguma razão particular para 

criar este curso aqui na escola. 

P2 – Aqui, na altura, tínhamos os recursos necessários, tanto a nível de professores, 

como a nível físico, de instalações. Não era preciso gastar-se muito dinheiro para se 

criar, nem ter de chamar outras pessoas, porque havia os recursos necessários. Foi por 

isso que se criou. 

E – Tendo agora em conta o seu trabalho, enquanto diretora de curso, como é que vê o 

seu papel? 

P2 – Ah, e eu esqueci-me de dizer outra coisa. Na altura, houve sempre alunos que se 

inscreveram, e portanto o curso não pode haver se não tiver alunos suficientes para 

abrir. Portanto, nos anos que sempre se propôs abrir este curso, sempre tivemos alunos 

para abrir turma, se não também não fazia sentido estarmos a abrir se não houvesse 

população para tal. Desculpe lá. 

E – Sem problema. Estava-lhe então a perguntar, e pensando no seu trabalho enquanto 

diretora de curso, como é que vê o seu papel? 

P2 – É assim, eu acho que o meu papel não é muito fundamental nisto, porque nós, a 

nível do grupo de informática… tanto é que eu, por exemplo, este ano não tenho muito 

contacto com os alunos do 3.º ano, apesar de os conhecer, pelo menos metade da turma, 

porque já foram meus alunos no 1.º ano, os do 2.º ano também já foram meus 

alunos…acabo por ter algum contacto com eles. Mas, nós temos um bocadinho o papel 

de nos ajudarmos uns aos outros, cada um de nós vai fazendo um bocadinho pela turma. 

Normalmente, a direção é dada a uma das pessoas da área de informática, do nosso 

curso, e trabalhamos um bocadinho com eles desde o primeiro ano. E também, uma 

coisa que tentamos, é levar a direção de turma, sempre a mesma pessoa, até ao 3.º ano, 

ou pelo menos um professor da nossa área que já os tenha tido, que é também para 

trabalharmos um bocadinho com eles nessa perspetiva. Por exemplo, de sabermos quais 

é que estão mais adequados para ir para determinada empresa, e por exemplo, eu se 

calhar agora, a nível de 3.º ano, não tenho tanto essa consciência. Mas, o professor A, 

está mais tempo com eles, e é claro que lhe vou pedir ajuda. O ano passado, por 

exemplo, eu tinha mais noção dos alunos do 3.º ano, porque os tinha mais horas, e já os 

conhecia também dos outros anos, e fui eu que a nível dos estágios indiquei que alunos 

se adequavam mais àquela empresa ou à outra. Portanto, fazemos um bocadinho esse 
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papel por todos. Apesar de eu ter o cargo, ou de a pessoa ter aquele cargo, no fundo 

estamos todos a desempenhar um bocadinho esse papel, enquanto equipa, porque depois 

também é o diretor de turma que tem as conversas com eles acerca do funcionamento do 

curso, do que é que se espera deles, do que é que se espera que aconteça quando vão 

para estágio, quais são os objetivo que devem atingir. No fundo, como nós estamos por 

dentro do curso, todos nós, acaba por ser mais o diretor de turma que tem esse papel, até 

porque tem aqueles 45 minutos no horário, que dá para falar com eles mais do que o 

diretor de curso. O diretor de curso, é impossível estar a dar a todas as turmas não é? É 

complicado. Então daí esse papel é feito um bocadinho por todos, pelos professores da 

área. Nós somos um grupo coeso, unido, portanto, qualquer coisas que precisemos, 

estamos sempre a ajudar, se não também não funcionaria. 

E – Tem conhecimento de algum dispositivo de avaliação, por parte da escola, para 

avaliar esta gestão e funcionamento do curso, quer seja sua, quer seja da equipa, ou seja, 

na forma como os cursos estão a ser orientados? 

P2 – Se a escola tem recursos, por exemplo, para avaliar quem está a desempenhar estes 

cargos? 

E – Sim, a pessoa responsável, a equipa… 

P2 – Não sei se têm dispositivos, mas têm forma de saber, porque há estágios nas 

empresas, vêm os protocolos, vêm as avaliações dos alunos por parte das empresas, há 

reuniões, há atas de reuniões. Portanto, à partida, eles têm alguma forma de saber se a 

formação está a passar, ou se as coisas se estão a processar corretamente ou não. Acho 

eu que têm sempre forma de saber, digo eu. Se as coisas correm mal, sabe-se logo que 

corre mal, e acho que o diretor e as pessoas responsáveis, que estão na direção, são 

pessoas que estão sempre muito atentas, e que se for preciso também nos chamam à 

atenção. E, se nos dão determinados cargos, à partida estão confiar que nós vamos 

desempenhar essa função, e têm todo o direito de nos chamar a atenção quando acham 

que as coisas não estão a correr bem. E têm de nos chamar a atenção. Acho que há 

sempre forma de saber. 

E – Passando agora ao percurso dos alunos, e focando-nos nas suas dificuldades, que 

dificuldades é que a professora sente, ou tem sentido, na adaptação destes alunos? 

P2 – Podemos falar, por exemplo, ao nível das disciplinas, da aprendizagem? 

E – Sim, sim, as dificuldades no geral, que eles sintam. 

P2 – Acho que as dificuldades que eles às vezes trazem são mesmo a nível… alguns dos 

alunos têm falta de empenho, e de trabalho. Não é bem isto que eu quero dizer. Eles não 
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sabem, às vezes, a forma como devem trabalhar, precisam de ser orientados para se 

organizarem. Eles também são adolescentes, e há sempre aquela fase complicada, mas 

eu sinto isso, que há uma necessidade de eles se organizarem e de estipularem objetivo. 

É importante, e eu digo-lhes “Vocês têm de ter objetivo, e têm de tentar alcáçar esses 

objetivo”. E, às vezes, é falta de objetivo, ou o objetivo é querer ficar com o 12.º ano, 

mas isso é um objetivo de três anos. E, às vezes, tem dificuldade ao nível das 

disciplinas, e eu acho que às vezes desistem com facilidade, daquela disciplina. Não de 

todos, mas vão desistindo de algumas disciplinas em que sentem que têm dificuldades, 

ao invés de se empenharem e de lutarem. Às vezes é preciso puxar muito por exemplo, e 

eles desistem antes de nós, mas estamos sempre ali a tentar que eles lutem. Isso é 

alguma parte, outros alunos não, estão aqui e querem trabalhar, têm objetivo e nota-se 

essa diferença.  

E – Então a gestão das dificuldades é muito feita à base da conversa? 

P2 – Sim, e às vezes nem é tanto na nossa área. As dificuldades não são tanto na nossa 

área, são ao nível da matemática porque já não trazem bases não é? Dificuldades ao 

nível da língua portuguesa, por também falta de bases. A maior parte destas 

dificuldades, nem são tanto nas nossas áreas, mas nas áreas de outras disciplinas, mas 

que eles precisam. Às vezes nota-se mais aí. 

E – Que tipos de apoios são disponibilizados pela escola e pelo curso aos alunos, no 

sentido de colmatar as suas dificuldades e necessidades? 

P2 – Pronto, normalmente os professores estão sempre dispostos a dizer as coisas 

quinhentas vezes e trezentas vezes. Este ano foi feita uma sala de estudo, para os cursos 

profissionais, em que se pode dar apoio. Só que, às vezes, e eu falo por mim… por 

exemplo, eu tenho alguns alunos com dificuldades na minha disciplina, e tenho a hora 

da direção de turma, em que às vezes posso não ter assuntos para falar com eles e para 

de uma maneira geral falar com todos, e já lhes disse que quando houver situações em 

que não haja nenhum assunto a tratar, que eu estou sempre pronta, e que posso nessa 

altura, por exemplo, tirar duvidas, resolver exercícios com eles, apoiá-los na minha 

disciplina. E como eu, há outros professores que se disponibilizam a isso. Além do 

mais, nestes cursos eles depois podem fazer avaliações extraordinários, e normalmente, 

quando eles têm dúvidas, não há nenhum professor que se recuse a estar com eles e a 

explicar-lhes. Claro que eu estou sempre a dizer, e ainda no outro dia estava com os 

alunos, e estive-lhes a dizer que eu não posso chegar lá, abrir-lhes a cabeça e ir lá meter 

tudo, até porque se têm dúvidas desde o início do ano letivo, eu não posso estar em 45 
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minutos mais 45 minutos a explicar tudo o que já expliquei até ali. Portanto, tem de 

haver um esforço da parte deles em casa, de verem o que é que não perceberam, para 

depois tentarmos aqui apoia-los de outra forma, mais consistente, ensiná-los de outra 

forma. E, pela parte deles, às vezes não há esse esforço, e eu já estou farta de lhes dizer 

que tem de haver um esforço da parte deles, porque sem esforço não vão a lado nenhum. 

Mas, há esse apoio. Eu e muitos colegas meus, principalmente no nosso grupo, fazemos 

muito isso, até antes das avaliações extraordinárias. Há as quartas-feiras à tarde, que 

normalmente é dia de reuniões, em que se houver alunos que queiram vir tirar dúvidas e 

que queiram vir ter connosco, eu disponibilizo-me e os outros colegas disponibilizam-se 

a estar cá à tarde, nessa quarta-feira à tarde, para tirar essas dúvidas. Não há problema 

nenhum.  

E – No que diz respeito à ligação ao mundo do trabalho, ao longo três anos que 

oportunidades foram proporcionadas aos alunos neste sentido? 

P2 – Temos já alguns alunos que ficaram, por exemplo, a trabalhar nos locais onde 

estavam a estagiar. É mais esse tipo de oportunidades. Depois, também ficam 

habilitados a poder, por exemplo… é mais fácil para eles arranjarem emprego na área da 

informática, do que se não tivessem este curso. Isso é lógico. Mas temos, temos 

situações de empresas que ficaram com alunos nossos, a partir dos estágios. E, por 

exemplo, nestes últimos anos, vê-se que há alguma crise, e as pessoas não podem ter 

muitos funcionários, mas como às vezes há alturas em que têm mais trabalho, 

requisitam alunos para ficarem lá, por exemplo, em part-time, ou para ficarem lá 

durante um mês ou dois, porque é altura em que têm mais trabalho. 

E – E a nível de formações extra, workshops, ou visitas de estudo? 

P2 – Já fizemos, mas agora não fazemos visitas de estudo. Houve alturas em que 

fizemos. Da forma como isto está… sabe que nestes cursos, eles vão a uma visita de 

estudo e depois têm de se repor as aulas todas. São cursos em que se tem um horário 

muito preenchido. Mas já fizemos, por exemplo à casa do futuro, que tem um bocadinho 

a ver, fizemos a seminários, por exemplo, em empresas de informática, aquela feira que 

há sobre as novas tecnologias informáticas. Até já chegámos, sem ser em visita de 

estuda, a ir com eles a um Sábado, para os miúdos que estavam interessados. De resto, 

ultimamente não se tem feito visitas de estudo. 

E – Que competências é que os alunos desenvolvem ao longo destes três anos para a 

inserção no mercado de trabalho? 

P2 – Uma das coisas que eu costumo dizer, e que na nossa área é importante, é saber 
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trabalhar com determinadas linguagens de programação, é eles perderem o medo de ir à 

procura, de pesquisar, de os habilitar um bocadinho a ter capacidades para 

desenvolverem o seu próprio conhecimento. Ou seja, terem aqueles conhecimentos 

básicos, para depois não terem medo de apostar e de ir fazer coisas novas, porque na 

nossa área é assim, na área da informática, o que é hoje já não é amanha. E, eles têm de 

estar atentos e têm de estar sempre à procura de novas coisas, e não terem medo de 

procurar e de ir saber, e de fazer. E é isso que eu lhes estou sempre a dizer, é habilitá-los 

a não terem esse medo. Depois, eles conseguem fazer com certeza, desde que tenham as 

bases. É dar-lhes essas bases, e depois, com essas bases, eles conseguem fazer o 

quiserem.  

E – E a nível dessas bases, e creio que esteja a falar de competências técnicas, quais que 

são essas competências? 

P2 – Geralmente as competências… têm algumas bases a nível da programação, se 

quiserem ir para a programação, dão várias coisas na área da programação, e é claro que 

nesta área só alguns dos alunos é que conseguirão ir, porque têm de ter capacidade de 

raciocínio, têm de ter empenho, porque eles têm de estar constantemente a investigar e a 

ver o que é há de novo no mercado, em que linguagem é que se está a programar. Nós 

geralmente começamos com umas linguagens mais estruturadas, mais antigas, mais 

básicas, mas que se eles souberem aproveitar… isto está em tudo, portanto depois é só 

aplicarem nos novos softwares. Depois, também estão habilitados a reparar 

computadores, a reparar a nível físico e a instalar software, portanto configurar sistemas 

operativos, instalar sistemas operativos. A isso ficam habilitados, porque dá-se esse 

conhecimento, e algumas coisas chegam a praticar cá. Ficam com a noção de como é 

que funciona uma rede. Não é tudo muito aprofundado, porque também não se pode dar 

tudo, mas ficam com uma noção e conseguem fazer algumas coisas nesse sentido. 

E – Uma última questão. Tendo em conta a escola onde o curso está inserido, e não 

outra, quais são as potencialidades e os constrangimentos que vê e identifica? 

P2 – Uma pergunta a que eu não sei responder muito bem, porque eu acho que não há 

grandes constrangimentos. Por enquanto a nível… há algumas empresas aqui nesta área, 

e temos conseguido estágios nesta área. Não sei como é que vai correr este ano, mas 

tem-se conseguido, tem havido muitas empresas que fazem parceiras connosco, que 

gostam até muito da escola, e dos alunos da escola. E também, a nível de alunos, nós 

temos tido sempre alunos, e se calhar noutras escolas não chega a abrir o curso porque 

não têm alunos suficientes. E, maior parte dos nossos alunos são aqui da área, não veem 
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de muito longe, são de aqui perto. Portanto, não tenho sentido grandes 

constrangimentos. Costuma-se dizer que estes cursos estão a vermelho, porque já estão 

esgotados, é mais isso, e não tanto a questão de não haver procura de alunos. A questão 

é que não querem e dizem que já há pessoas a mais nesta área. É o estudo que se tem a 

nível de Portugal e não é só nesta área. Se calhar, na área de Cascais, mais 

potencialidades teria o curso de turismo, não é? E não só turismo. Nós até já pensámos 

um curso que tivesse um bocadinho a ver com a nossa área, na divulgação de Cascais, 

na divulgação do que acontece em Cascais, de fazer alguma coisa, utilizar as 

tecnologias para fazer isso… pessoas direcionadas para isso, acho que é interessante. 

Nesta área sim, não na área do turismo, porque já há a escola de turismo, já há cursos de 

turismo, mas apostar um bocadinho na parte da divulgação, que acho que falta. Com 

blogs, aprenderem a fazer blogs, aprenderem a fazer páginas de internet, divulgarem 

eventos, outdoors, aquelas coisas às vezes simples, talvez um curso assim, digo eu. 

Nesta área até fazia mais sentido, porque tem muitos restaurantes, a nível de turismo, há 

muitas pessoas a visitar Cascais, temos um mar aqui lindíssimo, temos muitas coisas 

que acontecem, muitos eventos que acontecem aqui na zona, e acho que é importante 

pensar-se em estruturar-se um curso com tecnologias com a parte dos eventos, do 

turismo. 

E – Fica a ideia. 

P2 – Fica a ideia. Nós estamos a trabalhar nisso, estamos a pensar nisso, em grupo, em 

estruturar alguma coisa que tenha a ver com isso.  

E – Obrigada professora.  
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2.3. Transcrição da Entrevista ao P3 (professor 3) 

 

E – A minha primeira pergunta vai ao encontro do curso em si e do seu funcionamento. 

Gostava que me falasse um pouco de como é que ele funciona, tanto a nível da sua 

duração, dos espaços que tem, da adesão dos alunos ao curso, do plano curricular, e de 

outros aspetos que ache importantes e pertinentes. 

P3 – Ora bem, o curso é essencialmente um curso prático, portanto os alunos quando 

saem daqui, estão formados de tal modo que podem começar de facto a exercer a sua 

atividade profissional. Em termos da duração do curso, eu acho que está perfeitamente 

adequado, 3 anos está adequado à formação que se pretende que eles adquiram. Quanto 

às instalações, nós temos instalações… temos instalações e temos equipamentos, 

embora um bocadinho desatualizado devido ao desinvestimento do ministério da 

educação nos cursos profissionais que estão a funcionar em escolas públicas. Por outro 

lado, nós também temos feito os nossos próprios investimentos, e agora talvez pareça 

um pouco contraditório, neste sentido. Nós temos concretamente neste curso, 

concorrido a concursos a nível nacional, e dou-lhe o exemplo do Ciência Viva. 

Provavelmente já ouviu falar. 

E – Sim, sim. 

P3 – Candidatámo-nos ao Ciência Viva, o nosso projeto, que já foi há algum tempo, foi 

aprovado, e uma das coisas que fazia parta do projeto era a aquisição de material: 

computadores e outros equipamentos típicos do curso. Por outro lado, também temos 

feito outras formações, e mais concretamente eu enquanto professora… eu e os meus 

colegas. Formação técnica da qual também advém algum equipamento. Mas isto é um 

investimento da própria escola. Enquanto no Ciência Viva nós concorríamos e fazia 

parte do projeto o fornecimento de uma certa verba com um certo trabalho, aqui, na 

outra situação que eu estou a dizer, há um investimento da parte da escola. Pronto, o que 

pretende saber mais? 

E – A nível do plano curricular?  

P3 – Eu posso falar mais por parte das técnicas, uma vez que eu sou professora das 

disciplinas técnicas. Vamos lá ver, o plano de curso, o plano de estudos foi aprovado em 

2005 se a memoria não me falha, e como pode calcular, numa área técnica como é a 

eletrónica as coisas evoluem muito rapidamente. Daí que o plano esteja, talvez, um 

bocadinho desajustado, o plano original. Mas, isso não significa que nós não possamos 

adaptá-lo, e temos feito isso. Não só, nós próprios, professores, temos feito formação 
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para evoluirmos, e para depois transmitirmos aos nossos alunos… e até porque sentimos 

da parte do mercado de trabalho, ou seja, local onde depois os nossos alunos vão 

desaguar, e têm desaguado felizmente, solicitação de mais isto e de mais aquilo. 

Portanto, nós próprios fazemos adaptações, e particularmente a nível das disciplinas de 

formação técnica, que são aquelas de maior carga também. Fazemos adaptações ao 

plano de estudos, mas quer dizer, não desviando completamente do plano original, mas 

adaptando-o à realidade dos nossos dias. Sei lá, tecnologias, fibra ótica, já deve ter 

ouvido falar. 

E – Sim, sim. 

P3 – Quando nós começámos a fibra ótica, era assim uma coisa suprassumo, não é? 

Hoje em dia, já é uma coisa corriqueira, de modo que temos de nos adaptar. É só para 

ter uma noção da necessidade de adaptação do nosso curso, e creio que tem sido feito 

um esforço nesse sentido.  

E – Que disciplinas é que eles têm? 

P3 – Técnicas? 

E – Sim, e das gerais também. 

P3 – talvez começando pelas disciplinas de formação geral, têm inglês, português, 

educação física, tic e área de integração. Depois, disciplinas de formação científica têm 

a matemática e a física, e depois nas disciplinas de formação técnica têm automação e 

comando, sistemas digitais, tecnologias, eletricidade e eletrónica, que é onde se 

concentra a grande massa de carga horária que eles têm. 

E – E a nível de parcerias? Elas existem? 

P3 – Existem parcerias concretamente por causa formação em contexto de trabalho. 

Vamos lá ver, não é propriamente aquela parceria… não sei se será aquela designação 

que frequentemente é atribuída à parceria, mas nós, quando o nossos alunos entram na 

formação em contexto de trabalho, estabelecemos protocolos com empresas que já 

contribuem connosco, ou já colaboram connosco há muito tempo. Na área técnica. 

Inclusivamente recorremos a empresas que já têm alunos nossos a trabalhar, não é? E 

continuam a ajudar-nos, apesar de já terem o seu próprio quadro de funcionários bem 

constituído. E, nesse sentido, vamos até Lisboa. Temos tido alunos a estagiar em Lisboa, 

Oeiras, e aqui em Cascais. Se quiser exemplos: a Epal em Lisboa, o Satu, quer dizer a 

empresa não se chama Satu, chama-se Indel. Está a ver op metro de superfície? 

E – De Paço d’Arcos? 

P3 – Exatamente. A empresa chama-se Indel. E isso no concelho de Oeiras. Aqui mais 
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no Concelho de Cascais temos as termas do Estoril, por causa da manutenção técnica, 

embora a empresa sede, que é a Sotécnica esteja situada no Tojal, portanto em Lisboa. 

Mais? Assim de repente, uma empresa aqui perto de nós, a Electromatic. Portanto, 

temos assim um núcleo de empresas, que quando nós necessitamos, eles ajudam, ao 

ponto de também, depois ficarem com os nossos alunos a trabalharem lá, com bastante 

sucesso. 

E – A nível da adesão dos alunos? 

P3 – Adesão dos alunos ao curso? 

E – Sim, e pensando um pouco desde o primeiro ano, e no percurso que é feito até ao 

terceiro ano. 

P3 – Em termos de… Repare, há um problema que é o seguinte, os alunos, por vezes, 

entram nestes cursos, e matriculam-se em mais do que uma escola. Dou-lhe um 

exemplo: aqui e no centro de formação profissional. E depois, entram aqui, as turmas 

são devidamente constituídas, e entretanto a determinada altura começam a ficar cada 

vez menores. Até talvez por questões puramente económicas, e agora nesta altura 

estamos numa situação complicada. Há miúdos que por e simplesmente têm de deixar 

de estudar por razoes económicas, os pais não aguentam em termos de despesas. Mas, 

nem sempre a turma que inicia no 10.º ano chega completa ao 12.º ano. Regra geral, 

acontece o seguinte, no 10.º ano há alguma sangria, e depois, a turma quando chega ao 

11.º ano é a mesma, ou seja, o número de alunos que passa para o 11.º ano conclui no 

12.º ano. Um exemplo é esta turma com o qual vai falar, em que no início deste ano 

eram 5 alunos, e um deles teve de sair, decidiu sair, porque mudou de casa e foi viver 

para Lisboa. Portanto, lá está para lhe explicar que a turma, e se esse o aluno tivesse cá 

ficado, mantinha-se os 5 no 11.º e 12.º ano. Mas regra geral há alguma sangria. 

E – Já agora eram quantos alunos no 10.º ano? 

P3 – Com aquilo que na altura a lei mandava. Se quer que lhe diga já não me lembro 

muito bem se eram 15, se eram 18, não tenho a certeza absoluta. Era aquilo que a lei 

mandava e foi a condição com que a turma abriu. Mas depois foram saindo, porque lá 

está ou foram tentar outras escolas… portanto perceberam que o curso não era o 

adequado para eles. Chegaram naturalmente a essa conclusão, que o curso não era para 

eles. Ou então, por e simplesmente, chegaram à conclusão que preferiam ir para o 

instituto de emprego e formação profissional, até porque o instituto tem uma coisa que 

nós não temos, que é por exemplo, remuneração. O estágio deles é remunerado, aqui 

não é. Portanto, eles depois começam a fazer contas de cabeça, e nisso eles são muito 
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bons. (risos) Mas pronto, só para ter uma noção das coisas. 

E – Uma outra questão diz respeito às motivações que levaram à criação do curso. É o 

primeiro enquanto diretora de curso, mas tem conhecimento das motivações que 

levaram à sua criação? 

P3 – Conheço. Foi uma questão de adaptação, da nossa adaptação, da nossa escola à 

população que nós temos. É uma população que não adere com muita facilidade a um 

prosseguimento de estudos, ou seja, não querem prosseguir estudos, ir para a 

universidade. Daí que a opção deles será de facto irem para um curso profissional. Às 

vezes até começam num CEF. Começam num CEF e depois de concluírem o 9.º ano 

ingressam num profissional, porque agora a escolaridade obrigatória é o 12.º ano, e eles 

não se veem a fazer uma formação do tipo regular. A escola sentiu necessidade… a 

escola e o grupo de professores da área de eletrónica, sentiu necessidade de fazer uma 

adaptação à realidade que nos envolve aqui, à população que nós servimos.  

E – E porquê a eletrónica em específico?  

P3 – A eletrónica em específico porque a nossa escola foi criada de raiz para eletrónica. 

Nós temos dois pavilhões, sendo que um deles foi totalmente criado para eletricidade, e 

depois, há um outro pavilhão que é para a eletrónica. Portanto, o piso de cima é tudo 

eletrónica. É uma escola que foi equipada de raiz, e que tinha um corpo docente também 

adequado, mas que neste momento só restamos dois, pois foram saindo naturalmente 

por reforma. Portanto, é uma escola que naturalmente está vocacionada para área da 

eletrónica, a todos os níveis, quer a nível de professores, de equipamentos e de 

instalações específicas. 

E – Como é que vê o seu papel na orientação do curso e como diretora de curso, tanto a 

nível da relação com os alunos como da própria orientação e coordenação?  

P3 – Embora seja muito recente, e quem fazia isto era o meu colega e muito bem, sinto-

me como uma interface. Uma interface entre os alunos e os meus colegas, os 

professores, uma interface entre os alunos e as entidades de acolhimento da formação 

em contexto de trabalho, e, por outro lado, uma interface entre eles e o mercado de 

trabalho. Isto, porque foi uma coisa que há bocado eu me esqueci de dizer e que acho 

que é importante. Nós temos sido solicitados por algumas empresas para colocar os 

nossos alunos no mercado de trabalho. Dou um exemplo muito concreto de um 

individuo que trabalhava na Efacec, de máquinas grandes, e que apoiou o estágio de um 

determinado… aliás, isto começou na Epal. Ele trabalhava na Epal e estagiou lá um 

aluno nosso. Esse orientador saiu para uma outra empresa, que salvo erro foi a EDP e 
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quando entrou na EDP foi uma altura em que estavam a contratar pessoas. E então, ele 

contactou a escola, e mais concretamente o professor Hélder, para dar nomes de alunos 

para ingressarem na EDP. Essa foi uma situação. A situação também da Indel, do tal 

comboio de superfície, que foi exatamente a mesma coisa, foram ele que nos 

contactaram para referirmos algum aluno, referenciarmos algum aluno para colocar no 

mercado de trabalho. Às vezes somos solicitados e bem, e damos as nossas… “não 

chegues atraso”, aquelas dicas do costume (risos). Mas é nesse papel que eu me vejo em 

termos de diretora de curso. Essencialmente uma interface. 

E – E a relação é próxima? 

P3 – Eu creio que sim, mas pronto poderá falar com eles melhor. (risos) Eu creio que 

sim, e nem que seja pelo facto de ter uma grandessíssima carga horária com eles. Eu 

tenho este ano, salvo erro, 15 vezes 45 minutos com eles, ou seja, eu costumo dizer que 

das duas uma, ou a gente se dá muito bem, ou a coisa corre muito mal. E dá-se bem, 

pelo menos eu acho, porque as disciplinas são essencialmente práticas. Portanto, não há 

aquela postura do professor que está ao pé do quadro e os alunos lá do outro lado. Não, 

eu sento-me frequentemente ao lado deles, por necessidades de resolução de problemas, 

ou que for necessário. Eu creio que há uma relação relativamente próxima, mas atenção 

eles são alunos, e eu sou professora, disso eu não abdico. Sou professora, e por acaso 

também sou diretora de curso. Desse papel eu não abdico. 

E – Existem dispositivos de avaliação, por parte da escola, para avaliar a coordenação 

do curso e a orientação que o curso está ter? 

P3 – Não creio, não creio. Mas, vamos ter de os criar. 

E – E como é que acha que deveriam ser? Com que indicadores? 

P3 – Sei lá, por exemplo até entrevistas com os miúdos. E é claro que têm de ser 

entrevistas feitas por pessoas completamente fora do sistema, ou nem era necessário ser 

fora do sistema, bastava um pequeno inquérito, uma coisa interna. Poderá haver várias 

vertentes, mas eu acho que de facto devia ser avaliado o curso, todos os cursos 

profissionais deviam ser avaliados, a eficácia que eles têm, acho que sim. 

E – Pensando agora um pouco no percurso escolar dos alunos, quais é que têm sido as 

dificuldades mais sentidas a nível da adaptação? E depois como é que elas são geridas? 

P3 – Os problemas, regra geral, ocorrem mais nas disciplinas que não sejam técnicas. 

Lá está, porque a relação que nós temos… o facto, por exemplo, de eu me sentar ao lado 

do aluno a resolver um problema técnico, chamemos-lhe assim, dá uma outra 

proximidade com eles. Existem de facto mecanismos para resolver problemas… sei lá 
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se um aluno tem um comportamento incorreto na sala de aula, há que marcar uma falta 

disciplinar, o aluno é convidado a sair se a situação for desse tipo. E, depois, há todo um 

procedimento legal para resolver a situação. Mas, pronto é uma solução possível. Eu 

particularmente não sou adepta dela, e como tal, tenho resolver as coisas na base do 

diálogo. Chamo-os ao gabinete e falamos assim, conversa de pé de orelha, muito 

frontal, muito terra-a-terra: “O que é que queres?”, “O que é que queres fazer da vida?”. 

A ver se ele dão a volta ao texto. Costumo agir muito nessa base. Agora, admito que 

noutras situações… por exemplo, esta turma com quem vai falar, tem as disciplinas 

técnicas só com um professor, com o seu professor. Mas depois, as outras disciplinas, de 

formação geral e de formação científica, são em conjunto com outra turma. Portanto, o 

que dá assim uma certa mistura, que pode gerar algumas divergências comportamentais. 

Eu acredito que os alunos não vão para um curso apenas porque o nome do curso é 

bonito, alguma coisa fá-los dirigirem-se para aquele lado, portanto admito também que 

seja um bocado complicado gerir, dentro de uma sala de aula, duas turmas com 

perspetivas completamente diferentes daquilo que querem fazer na vida. Pronto, aí 

eventualmente haja alguns problemas, mas pronto, também são resolvidos. Lá está, a tal 

vertente disciplinar que por vezes tem mesmo de ser posta em prática, não é, porque 

eles também têm de pensar que quando vão lá para fora, não são ou não podem ser 

incorretos. Por exemplo, a situação do chegar atraso, para mim, é completamente 

inconcebível. Quando forem trabalhar não podem fazer isso. Por exemplo, na situação 

do estágio, uma coisa que me faz imensa confusão é eles terem… nós temos um sistema 

de avaliação do estágio, com umas cruzinhas, e depois aquilo dá uma classificação. E, 

regra geral, no aspeto da pontualidade e assiduidade eles têm a classificação máxima, 

mas depois, quando voltam do estágio, eu pergunto-lhes “Meus amigos, como é que é? 

Vocês no estágio portavam-se assim, e aqui, de vez em quando chegam atrasados.” 

Resposta sistemática: “Mas o estágio, é estágio. Escola é escola.” (risos) E dar-lhes a 

volta é muito complicado, apesar de esses parâmetros depois também entrarem na 

avaliação. Mas pronto, é uma questão de postura, que às vezes é muito complicada de 

ultrapassar. Mas temos de facto mecanismos de resolução dos problemas. 

E – Talvez remetendo para o primeiro ano, e para a transição entre o 9.º ano e o 10.º 

ano, existiram dificuldades específicas? 

P3 – Sim, aliás regra geral é na mudança de ano que há problemas. Problemas de 

adaptação, até porque eles vêm com determinados hábitos do 9.º ano, hábitos que, por 

exemplo… isto quando não vêm de um CEF, mas quando vêm do ensino regular, têm 
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determinados tipos de hábitos. E depois, quando chegam a um curso profissional... ou 

seja, o tipo de hábitos que tem de ser incutido num aluno que está num curso 

profissional provavelmente não será o mesmo de um outro aluno. Portanto, a perspetiva 

de um aluno que entra num curso profissional é acabar o seu terceiro ano e ingressar no 

mercado de trabalho, e isso tem custos. Tem custos que são o cumprimento de 

determinado tipo de regras, como a assiduidade e a pontualidade.  

(interrupção e necessidade de mudança de sala) 

E – Estávamos a falar então das dificuldades de adaptação. 

P3 – Exato, no primeiro ano. Pronto lá está, os alunos de facto quando entram têm de 

facto uma perspetiva algo infantil… tem um comportamento algo infantil, e depois, a 

primeira etapa que nós temos de ultrapassar é precisamente moldar, digamos assim, o 

comportamento deles a uma realidade, que é a realidade do mercado de trabalho. Por 

vezes, dificuldades. Dificuldades que vão ao ponto de os alunos acabarem por desistir, 

porque percebem que não estão no curso mais adequado. Mas pronto, de facto é essa a 

grande dificuldade. Daí o acontecer que a turma quando acaba o 10.º ano já não tem o 

mesmo número de alunos que tinha no início, há uma sangria. Há outros cursos em que 

isto também acontece, portanto se calhar também é um processo de seleção natural.  

E – Que apoios é que a escola, o curso e os professores disponibilizam aos alunos neste 

percurso no ensino profissional? 

P3 – Eu creio que o simples facto de nós nos constituirmos também como interface com 

o mercado de trabalho, é por si só um apoio. O facto da formação em contexto de 

trabalho ser organizada por nós, ou seja, não são eles que procuram o local de formação, 

somos nós que tratamos disso. Eu digo isto porque sei que há situações em que não é 

assim, é ao contrário. Isso também é uma mais-valia para eles, uma grande mais-valia, 

porque não é muito fácil arranjar locais de estágio. Sobretudo na altura que nós estamos 

a passar, porque há empresas que estão inclusivamente a despedir funcionários, portanto 

se estão a despedir funcionários porque é que vão admitir um estagiário? Portanto, 

torna-se um bocado complicado. E depois, desde o início do curso que eles têm todo o 

apoio, designadamente de uma figura que é incontornável, que é a figura do diretor de 

turma, que faz uma grande parceria com o diretor de curso. Se diz mata, o outro diz 

esfola (risos). É um parceiro incontornável em todos os procedimentos, desde a receção 

até coloca-los no mercado de trabalho. É um grande apoio. E mesmo em termos… está 

a perguntar-me de materiais também… 

E – Sim, sim, e mesmo em termos de dificuldades que eles sintam, de desmotivação… 
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P3 – Nós tentamos em última instância orientá-los para outro curso se chegarmos à 

conclusão de que eles não estão de facto no sítio mais certo, até porque isto está mesmo 

previsto na legislação. Existe um sistema de permeabilidade entre os cursos 

profissionais, e entre o ensino regular e os cursos profissionais. Permeabilidade no 

sentido de eles não perderem, digamos assim, tempo. E, esse sistema, está 

implementado na nossa escola. E depois, há de facto o apoio do diretor de curso… 

conversas que temos com os alunos, e até mesmo de problemas que sabemos 

disciplinares e outros que tais. Sei lá, problemas em casa. Embora essas coisas passem 

mais, ou chegam mais facilmente ao conhecimento do diretor de turma. Acabam por 

desaguar no diretor de curso, mas começam a ser mais conhecidos pelo diretor de turma. 

Mas eu acho que eles têm apoio. 

E – Já falámos aqui um pouco da ligação ao mundo do trabalho, e uma outra questão 

que tenho, tem a ver com as oportunidades que o curso proporciona a estes alunos. Já 

percebemos que a nível dos estágios e da formação em contexto de trabalho existem 

oportunidades, mas existem outros tipos de oportunidades para além destas? 

P3 – Para além da colocação em mercado de trabalho? 

E – Sim. 

P3 – Repare, se eles quiserem prosseguir estudos, eles prosseguem. Aliás, eu tenho um 

aluno no 12.º ano, com quem vai falar, que me diz claramente que quer prosseguir 

estudos. Portanto, um em quatro. Embora o feeling que eu tenha relativamente a estes 

alunos é de que querem fazer o 12.º ano, ponto final parágrafo. E são raros os que 

querem prosseguir estudos. Mas, pronto podem faze-lo, embora o próprio sistema de 

ensino português dificulte muito a entrada destes jovens no ensino superior, porque 

basta dizer que a matemática é diferente. Regra geral, o que acontece é que um aluno 

destes acaba o seu 12.º ano e se se candidatar ao exame de matemática, frequentemente 

não o consegue fazer. Então acontece que tem de ficar um ano a ter explicações ou a 

estudar por sua conta e risco, e depois, nesse ano, candidata-se ao ensino superior, o que 

por si só é uma desigualdade de oportunidades. Mas muitos desaguam no mercado de 

trabalho, independentemente de ser na própria área, ou não ser na própria área.  

E – Têm tido algum tipo de visitas para além, da formação em contexto de trabalho? 

P3 – Visitas de estudo? Sim. Regra geral, nós escola, temos uma coisa chamada plano 

anual de atividades, onde cada área disciplinar diz que vamos visitar este ou aquele 

sítio. Concretamente, no caso da nossa área, nós tentamos visitas de estudo em toda a 

linha ligada àquilo que eles vão fazer no mercado de trabalho. Dou-lhe um exemplo, 
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este ano eles já foram visitar uma empresa que fica relativamente perto de nós, que está 

relacionada com reciclagem e reutilização de equipamentos, tudo o que seja elétrico e 

não só. Vamos também visitar uma fábrica no Seixal que faz o desmantelamento, 

mesmo, desses equipamentos, e que tem tudo a ver com o curso, porque a forma como é 

feito o desmantelamento dos equipamentos tem a ver diretamente com os cursos deles, 

que é eletrónica, automação e comando. Está lá tudo metido. E fazemos sempre visitas 

de estudo, tentamos fazer sempre visitas de estudo relacionadas com o curso, que lhes 

digam qualquer coisa. 

E – Quais são as competências desenvolvidas ao longo destes três anos, para a 

integração no mundo do trabalho, e como é que é feito esse desenvolvimento de 

competências? 

P3 – Repare, o curso tem definido um conjunto de competências que eles devem 

adquirir, ao longo do curso, e essas são adquiridas.  

E – E que competências são essas? 

P3 – Sei lá, ser capaz de… dou-lhe um exemplo muito concreto, nós o ano passado 

tivemos um aluno, que vai entrevistar, a estagiar numa empresa aqui assim ao pé de nós, 

para fazer a reparação de eletrodomésticos. Portanto, ele fazia… chega avariado, vê-se 

qual é a avaria, e repara a avaria, portanto resolve o problema. Noutra situação tivemos 

um aluno a estagiar aqui no Hotel Miragem, que fazia todo o tipo de manutenção, de 

equipamentos, da piscina, mas não me refiro à água… por trás da água, da qualidade da 

água, está um conjunto de equipamentos que têm de ser mantidos. Pronto, e não só esse 

tipo de manutenção da piscina, mas toda a manutenção de uma unidade hoteleira. Nas 

termas também, aquilo tem uma série de equipamentos que tem tudo a ver com o nosso 

curso. Por exemplo, aquela coisa horrorosa onde as pessoas se metem, a sauna, aquilo 

tem de ser controlado não é? Há um que vai fazer a manutenção disto outra vez. Dando 

outro exemplo concreto, o ano passado tivemos um aluno a estagiar num hotel, aqui no 

Onyria, na Quinta da Marinha, e tiveram de fazer a preparação do hotel para receber 

uma exposição do último modelo do BMW. O hotel ficou todo por conta da BMW, todo, 

todo, todas as instalações, as pessoas inclusivamente tiveram de sair, os hóspedes que 

estavam lá tiveram de sair para o hotel ficar todo por conta da BMW. Tiveram de 

preparar o showroom para apresentar o carro. Então, o aluno em questão, junto com a 

equipa de manutenção, esteve a preparar as instalações, porque aquilo não é só chegar 

ali e ligar uma tomada e esperar que se faça luz. Tiveram de fazer uma adaptação, e o 

aluno participou nessa adaptação. Portanto, há várias vertentes. Outro exemplo, no caso 
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do Satu, o tal comboio de superfície, o aluno em questão estagiava durante a noite. 

Porquê? Porque durante a noite o comboio não anda, e é quando é feita a manutenção. 

Portanto, por trás daquilo que a gente vê, há muita coisa que tem de ser feita, e que 

regra geral as pessoas não sabem e nem sempre valorizam adequadamente. Mas pronto, 

faz parte do conjunto de competências que eles têm de adquirir. Para além dessas 

competências, ditas puramente técnicas, nós desde algum tempo que sentimos 

necessidade, e tudo começou também com o curso com a Dr. Ana Gil, que que era 

chamado de técnicas ativas de procura de emprego. Portanto, nós professores, e o 

professor Hélder, a professora Ada, eu, aquela professora que vimos, que nos expulsou 

da outra sala… uma série de professores fizemos um curso em técnicas ativas de 

procura de emprego. Todos nós somos professores… ou éramos professores 

relacionados com cursos, ou CEF’s ou profissionais, portanto sentimos essa 

necessidade. E os nossos alunos fazem esse tipo de formação, nas aulas, normalmente, 

com professores da área técnica. Por outro lado, também fazem formação em 

empreendedorismo, ou seja, temos uma parceria, posso dizer com a DNA Cascais, e 

com uma empresa chamada GesEntrepreneur, que faz a formação dos nossos alunos em 

empreendedorismo. Portanto, se eles mais tarde quiserem formar a sua própria empresa, 

serão formados nesse sentido, e inclusivamente já participámos em dois concursos, 

chamados “Escolas Empreendedoras do Concelho de Cascais”. 

E – Da DNA? 

P3 – Exatamente, aquele foi um grupinho de três, que foi à final, com uma caixa de 

medicamentos inteligente. E a turma com o qual vai falar também participou o ano 

passado, e foram à semifinal. Portanto, para além das competências que são as ditas 

técnicas, tentamos incutir-lhes ou formá-los noutro tipo de competências, que sentimos 

que neste momento são essenciais. 

E – Uma ultima questão e para terminar diz respeito à identificação de potencialidades e 

constrangimentos, tendo em conta a escola em que o curso está inserido. Se calhar por 

partes: que potencialidades identifica no curso tendo enquanto a sua integração nesta 

escola e não noutra? 

P3 – Bem, para já o facto de estar integrado nesta escola, tira partido das instalações. 

Das instalações e dos equipamentos que temos, e que como pode ver nos armários. 

Aquilo são equipamentos elétricos, e fora aqueles que estão guardados, mas que são 

usados, atenção. Estas bancadas que estão aqui também estão todas em uso, e são às 

vezes mantidas pelos próprios alunos. Repare, se tivermos em conta o tipo de população 
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que nós temos, e voltando um bocado atrás, o curso tem perspetivas de mercado. Ainda 

há no mercado capacidade para absorver pessoas nesta área, pessoas com competências 

na área da eletrónica. E curiosamente estes alunos, para além da parte da eletrónica, 

também são perfeitamente capazes de abrir um computador e de o reparar, não sendo à 

cabeça alunos da informática. Mas, são capazes de o fazer, aliás o computador para eles 

é uma ferramenta… como eu costumo dizer, é mais uma ferramenta de trabalho, não é a 

ferramenta de trabalho. Eu acho que a escola está integrada no sítio certo, aliás logo de 

raiz ela foi construída no sítio certo, porque o tipo de população que nós servimos 

precisa deste tipo de competências, e nós enquanto país, precisamos muito, acho eu, de 

pessoas com competências intermédias, com níveis intermédios de formação, porque 

acho que estamos seriamente a correr o risco de qualquer dia querermos um canalizador, 

e atenção que eu tenho o mais profundo respeito, ou não seja eu de uma área técnica… 

querermos um canalizador, ou um serralheiro, ou que quer que seja e não termos. 

Teremos provavelmente um licenciado a fazer isso, com todo o respeito pelos 

licenciados, não seja eu uma. Mas, acho que este curso está na escola certa. Talvez 

tenhamos é que dar, e falo pelo meu curso em particular, a volta ao curso. Volta no 

sentido da terminologia do próprio curso, ou seja, não é a terminologia entenda-se, 

porque não é facto de eu mudar o nome de um curso que vai mudar as suas 

características. É usar aquilo que existe, os planos de estudo que existem definidos pelo 

Ministério da Educação e tentar adaptar este curso mais às realidades da atualidade. E 

aliás tentámos fazer isso o ano passado, e ainda não conseguimos. Mas, talvez seja uma 

questão de marketing e publicidade, que também temos de saber dar a volta ao texto.  

E – E a nível de constrangimentos? 

P3 – Constrangimentos do curso? 

E – Tendo em conta a escola. 

P3 – Eu não creio… vamos lá ver o tipo de alunos que nós temos aqui estão 

perfeitamente enquadrados para o curso, e para qualquer que seja o curso profissional, 

pelo menos em parte estão. Por exemplo, uma aluno que saia de um CEF… se ele 

entrou num CEF por alguma razão foi, portanto não me fará muito sentido, a menos que 

ele tenha dado uma grande volta à sua própria perspetiva de vida, não me faz muito 

sentido que esse aluno depois vá para um ensino regular. Portanto, é muito natural que 

ele faça o mesmo percurso, dito profissional. Os constrangimentos que existem, e 

voltando um bocado atrás, é o desinvestimento que o Ministério da Educação tem nas 

escolas, nos cursos profissionais que são ministrados nas escolas públicas. Mas isso, 
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talvez, nos force a nós, escola, a tirar partido da possibilidade de fazermos parcerias, por 

exemplo, com o instituto de emprego e formação profissional. Nós temos as instalações, 

podem usá-las, podem fazer a formação aqui também, e nós podemos ceder os 

professores. Portanto, constrangimentos, não creio que existam, a não ser a necessidade 

de nós nos abrirmos também muito mais ao mercado, lá está publicitarmos muito mais 

as coisas. Talvez fosse necessário. 

E – Não sei se deseja acrescentar mais alguma coisa. 

P3 – Nada, nada. 

E – Muito obrigada professora. 
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2.4. Transcrição da Entrevista ao P4 (professor 4) 

 

E – A minha primeira pergunta faz referência precisamente ao curso. Gostava que me 

explicasse um pouco o curso que orienta, a nível da sua trajetória, do plano curricular, 

das parcerias, dos espaços, em traços gerais. 

P4 – O curso de Termalismo surgiu aqui nesta escola por convite da própria Câmara. 

Com a reabertura das termas do Estoril, fazia sentido haver uma escola aqui no 

concelho que tivesse o curso de termalismo. E, portanto, como na altura a diretora de 

escola, na altura a presidente do conselho diretivo era uma pessoa ligada também às 

termas, ela disse logo que a escola estaria interessada, e convidou-me para ser diretora 

de curso. Eu sou da área da biologia, e como tinha alguns conhecimentos dentro da área 

hidrogeologia, portanto das águas subterrâneas, foi por isso que eu fiquei ligada ao 

curso. Portanto, fui logo convidada para ser diretora de curso do termalismo. O curso já 

existia noutros pontos do país, mais no norte, e mais há uma escola no Alentejo, em 

Niza, que também apresenta este curso, mas aqui mais o mais próximo que tínhamos era 

Niza e Caldas da Rainha. Portanto, nós começamos do zero, sem nada. Na altura as 

termos do Estoril estavam a começar com as obras, e portanto, tínhamos logo um 

problema complicado que eram as aulas práticas. Neste momento eu estou a acabar a 

terceira turma. Cada curso tem três anos de duração, o programa estava pré-definido 

pelo ministério, e a única coisa que tivemos foi de procurar… os programas e 

organização curricular está toda definida. Portanto, o curso não somos nós que 

inventamos, digamos assim, a única coisa que temos é de aplicar aqui às características 

que temos na zona. Portanto, começamos com alguns problemas complicados, que era 

onde fazer as aulas práticas. Os alunos têm uma componente prática muito grande, não 

só da massagem a seco, como da utilização de equipamentos de balneoterapia, estou a 

falar de banheiras de hidromassagem, aulas que são dadas na piscina, que eles dão 

hidromassagem. Portanto, uma série de conjuntos práticos que implicam um material 

muito específico, porque este curso foi criado para ter sempre o apoio de um balneário 

termal. Aqui, nós começámos antes. A ideia era que quando as termas tivessem prontas, 

já tivéssemos alunos preparados para irem para lá trabalhar, e eu vou na terceira turma, 

e estes são os primeiros que estão a utilizar as termas do Estoril. Pronto, nessa altura o 

apoio da Câmara, que no fundo foi quem nos desafiou para este projeto, foi 

importantíssimo, porque a única hipótese que nós tínhamos era deslocarmo-nos a outros 

balneários termais para fazer as aulas práticas. E portanto, nós trabalhámos muito 
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durante as férias, para eles não faltarem às aulas normais, porque eles têm português, 

têm inglês, têm matemática, têm biologia, têm físico-química, área de integração, uma 

série de disciplinas curriculares um pouco mais teóricas. E depois, têm as disciplinas da 

formação técnica, que no caso deles é saúde e termalismo, que sou eu que dou essa 

disciplina, é técnicas de hidroterapia, que é uma disciplina prática aplicada à 

balneoterapia, portanto com os equipamentos, e têm técnicas e atividades de apoio à 

atividade termal, que inclui por exemplo, massagem manual, massagem ligada à 

fisioterapia, utilização de lamas. E portanto, o que nós fizemos com o apoio financeiro 

da Câmara, importantíssimo nestes primeiros anos, foi deslocarmo-nos a outros 

balneários termais. Para os alunos, por um lado, era uma mais-valia, o conhecerem 

outros locais, outro tipo de águas, outras terapias às vezes específicas. Para nós, também 

era muito importante estar com eles, numa situação um bocado mais próxima, e então 

passávamos as férias da pascoa, normalmente, a ter aulas em compacto, portanto 

dávamos as aulas práticas assim quase todas de seguida. A escola disponibilizou-nos 

aqui um gabinete pequenino, que é o que está ainda a funcionar, e que terei todo o gosto 

em lhe mostrar. Eles agora estão a fazer massagens, estão a ter as práticas. Era o antigo 

gabinete médico aqui da escola, que é uma coisa pequenina ao lado do ginásio, mas que 

tem uma casa de banho, que para nós era fundamental. Começámos sem marquesas, 

quase sem nada, e aos poucos, com a ajuda da escola e da câmara, ajuda financeira 

basicamente e com uma grande boa vontade por parte dos professores das práticas, de 

todos os que passaram por cá, formos equipando a sala que agora está mais confortável, 

temos duas marquesas… e portanto, a massagem manual a seco, ele treinam aqui na 

escola, e depois com os equipamentos, agora temos uma parceria com as termas do 

Estoril, que entretanto já estão a funcionar, e antes com balneários que visitámos pelo 

país fora. 

E – Alguns exemplos 

P4 – Começámos em Chaves, portanto começámos logo longe. Foi a primeira, em que 

estivemos lá por volta de seis dias, e que eles nunca mais esqueceram. Quase sempre 

que visitámos as termas de Cabeço de Vide também. As termas de Sangemil… Num dos 

anos ficámos na Páscoa na zona de Viseu, portanto com as duas turmas anteriores, esta 

foi a única que não foi porque já temos aqui as termas. Portanto as férias da Páscoa 

passávamos em Viseu, e íamos fazer as práticas ou nas Caldas da Felgueira, ou em 

Sangemil. Visitávamos também S. Pedro do Sul, Carvalhais, Alcafache, portanto eles 

tinham contacto com esses balneários todos. Participámos também já nos três encontros 
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de termalismo, que são normalmente em Santo Tirso, lá para cima. Já houve um 

primeiro encontro, um segundo e o ano passado o terceiro encontro, e que há para todos 

os alunos de termalismo. E portanto, que obviamente para fazer essas deslocações nós 

precisamos de quem nos apoie financeiramente, porque geralmente os alunos dos cursos 

profissionais… as condições financeiras são meias complicadas. Temos tido essas 

dificuldades, que encaramos sempre como desafios, e que nos torna ainda mais unidos. 

É um curso com umas características completamente diferentes, não tem nada a ver com 

os outros. Eles têm de se habituar a fazer coisas que os outros cursos não têm, como por 

exemplo, estarem com pouca roupa uns com os outros, e é um problema que nós às 

vezes temos de resolver, porque nem todos têm tanta à vontade, porque eles não só 

fazem a massagem como também de fazer de cobaias. 

E – E quanto à adesão dos alunos? 

P4 – O que nós fazemos é: a escola abre inscrições para o curso, eles fazem uma pré-

inscrição e depois são sujeitos a uma entrevista. E portanto, nós na entrevista, vemos 

logo se eles têm mais ou menos o perfil adequado para o curso, ou não, nem sempre. 

Normalmente temos alguns que desistem no primeiro ano. Normalmente começamos 

com uns 25, uns 28 inscritos e acabamos com 19. Este ano nós temos 18 alunos que 

estão agora a acabar. 

E – Têm sentido uma boa adesão por parte dos então? 

P4 - Sim, eles normalmente estão interessados. Depois, nem sempre acham que o curso 

corresponde, porque acham que não têm física, que não têm matemática. 

E – Já falámos um bocadinho das motivações. 

P4 – Pois, no fundo acaba por estar tudo um pouco misturado. 

E – Pensando agora um pouco nas suas funções, no seu trabalho e no papel que 

desempenha, como é que vê esse papel enquanto diretora de curso? 

P4 – Eu costumo dizer com os alunos, que sou uma espécie de fada madrinha. Eles têm 

uma diretora de turma, que não sou eu… e eu sou mais assim a professora que resolve 

os problemas que quase ninguém consegue resolver. Tenho uma muito boa relação com 

a direção da escola, aliás fiz parte da direção da escola também durante três anos, 

enquanto era diretora de curso, e foi a única coisa que disse, que não largava o curso. E 

saí da direção precisamente para dar aulas a estes, porque estava preocupada que não 

fosse eu a contactar diretamente com eles. Portanto, eu acho que o meu papel é mais de 

orientadora. Nos primeiros anos foi um bocadinho mais difícil, porque eu tinha que 

abrir o caminho, e não havia nada feito aqui na zona. Depois, tenho também de arranjar 
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locais para os estágios, tenho de ir à procura longe e perto, fazer os contactos e muitas 

vezes ir lá, e obviamente que aí sou eu que pago as deslocações, a escola não paga. E, 

por exemplo, a segunda turma que eu tive estagiou na Madeira, no Funchal… tive dois 

alunos lá, e agora também estou com vontade de mandar alguns para lá… Quando os 

alunos têm condições financeiras para pagar a viagem, se não tiver não mando. Agora 

no fundo eu já tenho um bocadinho o nome feito, já conhecem o trabalho dos nossos 

alunos, já conhecem um bocado a formação. Portanto, se eu vou mandar para estágio, 

no mesmo sítio, já tenho um bocadinho menos de trabalho. Mas por exemplo, este ano 

tenho muitos sítios novos… entretanto hotéis que abriram na zona não é? E então o meu 

trabalho é um bocadinho esse. Com as disciplinas práticas não tenho tido tanto trabalho, 

porque os colegas que estão comigo, já estão desde sempre e são excelentes 

profissionais. Com os outros professores também nunca houve grandes problemas. 

Portanto, acaba sempre por ser sempre mais com os alunos, e há coisas que nós temos 

de trabalhar que são muito importantes neste curso, e que não vêm às vezes no 

programa, como o saber estar, porque eles tratam com clientes de hotéis de cinco 

estrelas. O como comportar nesses sítios, o saber falar baixo, pronto várias coisas. Eles 

também escolhem, por exemplo, uma farda, as cores e o feitio. Portanto, há umas 

atividades que eles fazem fardados, depois há toda aquela parte ligada ao respeito pelo 

corpo, à exposição do corpo. Eles fazem massagens a professores cá da escola, quando 

estão a fazer aulas como agora. Fazemos aquilo que nós chamamos o dia do termalismo, 

aqui na escola. Trazemos as marquesas aqui para o átrio e decoramos a escola assim 

como um mini spa, e portanto os alunos da escola podem experimentar, os alunos e os 

professores, a massagem e algumas demonstrações do trabalho deles. Mas somos assim 

uma turma discreta, não somos daqueles que andam sempre a fazer coisas para mostrar. 

E de vez em quando, temos a porta aberta, como nós dizemos. Se não estiverem a 

trabalhar, podem ir lá e receber uma massagem. 

E – Como é que classifica a sua relação com os alunos? 

P4 – Acho que isso eles é que deviam responder. Eu preocupo-me imenso com eles, e 

acho que tenho uma boa relação com eles, sempre tive. É como lhe digo, eles 

normalmente quando têm algum problema, é comigo que vêm ter. Portanto, é como eu 

digo, é a madrinha. 

E – Que dispositivos de avaliação é que a escola tem face ao curso, e a quem o dirige ou 

orienta? 

P4 – De avaliação em termos de se o curso está a correr bem, ou está a correr mal? Não 
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a avaliação dos alunos? 

E – Não, não… 

P4 – Normalmente aquilo que costuma salientar é o impacte que tem o curso lá fora, 

não é? Portanto, desde que o curso foi criado, as pessoas acabam por saber que é uma 

das poucas escolas que tem o curso. E então, normalmente temos um feedback muito 

positivo, e quase sempre somos convidados para algumas coisas. Já estivemos na 

Futurália, num ano em que eles queriam demonstrar algumas atividades do curso. 

Falaram comigo, e os nossos alunos estiveram presentes a fazer massagens na Futurália. 

Aos congressos vamos sempre, àqueles que eu lhe falei de Santo Tirso. E portanto, 

normalmente o que a escola faz, tem a ver com o impacte que tem, e os convites que 

vêm do exterior. Mas, a escola tem uma avaliação externa, e o curso normalmente, é o 

que tem mais saídas profissionais, melhores estágios, melhores notas, mas não sei até 

que ponto é que isso tem um impacte válido ou não. Eu sou um bocado suspeita, não é? 

E – Focando-nos um pouco mais nos alunos e no seu percurso escolar, quais são as 

dificuldades que a professora sente por parte deles na integração deles? 

P4 – No início, ou quando saem daqui? 

E – No início do curso. 

P4 – Eles vêm para o curso ou porque gostam da área de saúde e não conseguem entrar 

no ensino dito regular, ou porque acham que têm jeito para massagem. Mas depois, 

julgam que a massagem é fazer festinhas, e portanto, quando chegam cá e veem que eles 

têm de saber o nome dos músculos todos, das articulações, e saber como eles funcionam 

para poder exatamente trabalhar os músculos, e conseguirem relaxar, e que têm de saber 

fazer uma sequencia de uma massagem de relaxamento, e que têm de saber fazer uma 

massagem terapêutica, e que têm que saber ler uma prescrição médica, ficam a pensar 

que o curso é um bocadinho mais complicado do que julgavam. Depois, há a outra parte 

toda que eles têm de fazer, e que às vezes não estão preparados, que é dobrar as toalhas 

como deve de ser, saber preparar um gabinete de massagem, que incluí lavá-lo e 

prepará-lo, e mudar as toalhas, e preparar tudo, o ambiente, a música, os cheiros, tudo 

isso. E portanto, às vezes não estão preparados para isso. Embora eles às vezes achem 

que a exposição do corpo não é uma coisa que os preocupa, quando chega a altura é 

sempre uma coisa em que nós temos de ajudar um bocadinho, e nem sempre é fácil. 

Este ano por exemplo, estou a ter algumas dificuldades ainda. 

E – E como é que gerem essas dificuldades dos alunos, e como é os ajudam a 

ultrapassá-las? 
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P4 – Normalmente é pelo contacto muito próximo. Por exemplo, às vezes, quando eles 

estão com vergonha, a melhor maneira é ser eu a primeira, para eles pensarem que eu 

também devo ter, ao estar ali ao pé de alunos que não me conhecem. E passado algum 

tempo já conhecem o meu corpo, porque todos me fazem massagens e vice-versa. Eu já 

conheço as mãos deles, e às vezes já sei quem é que me está a fazer massagem só pelo 

toque. Quem diz isso, diz dos outros professores que eles têm das técnicas. 

E – Portanto pelo exemplo, pelo modelo, não é? 

P4 – Exato, pelo exemplo também. Eu lembro-me que uma vez uma aluna estava com 

receio de fazer dos de jatos, que não sei se sabe o que é que é. É com uma agulheta com 

uma certa pressão, e que uma pessoa está assim a uma certa distância e em que é preciso 

ter pontaria para acertar numas zonas do corpo e não noutras, e é normalmente o que 

lhes custa mais, porque aquilo tem um bocado de pressão e pode magoar. Se uma pessoa 

não acertar a pontaria, pode mesmo magoar. E lembro-me que a aluna estava com muito 

medo e a dizer “Eu não sou capaz, eu vou magoar”. E eu estava lá ao pé, embora não 

seja eu que explico aquilo, e o professor disse assim “Queres ver? Até a professora 

Fernanda é capaz de fazer”. Deu-me a agulheta para a mão e disse “Vais ver a 

professora Fernanda a fazer-me a mim” E eu, que nunca tinha feito a ninguém, porque 

não era a minha área, pensei: “pronto, agora já sei mais ou menos a sequência, vou ter 

de me concentrar e tenho de pôr o ar mais confiante do mundo, apesar de estar cheia de 

medo.” E ela, depois de ver: “Ah, se a professora consegue fazer e nem foi às aulas, 

então eu também consigo.” E pronto, ultrapassou e às vezes é assim. Mesmo eu que não 

domino a técnica, às vezes vou para ao pé deles. E portanto, é mais pelo exemplo, e pela 

relação de proximidade, que tem de haver como é óbvio. 

E – E A nível de apoios? Que apoios são disponibilizados a estes alunos? 

P4 – Os apoios que eles têm é como qualquer aluno. Por serem do curso de termalismo 

não têm nada de especial. Portanto os alunos mais carenciados têm o apoio da ação 

social escolar, como qualquer outro, têm direito às refeições, e ao subsídio normal que 

tem qualquer aluno. Portanto por estarem no curso de termalismo não têm nada de mais. 

E – E por parte dos professores que estão diretamente com eles? 

P4 – Os alunos que têm mais dificuldades também, como qualquer outro aluno do 

curso, têm direito a um apoio individual, se for caso disso. Temos, por exemplo, um 

aluno da guiné, que dominava muito mal o português, e que agora está perfeitamente 

integrado, que tem apoios individuais com a professora de português, que tem sido 

muito importante para ele. E portanto só aí. O resto é voluntariamente. Sei lá, quando 
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eles vão fazer uma avaliação extraordinária, que é uma espécie de exame a um módulo 

que tenham chumbado. Muitas vezes os professores disponibilizam-se para fazer 

revisões da matéria, dar-lhes umas aulas, mas não é obrigado não é? É mais porque há 

esta relação um bocado próxima.  

E – Pensando na ligação ao mundo do trabalho, que oportunidades concretas são 

disponibilizadas pela escola para estes alunos? 

P4 – Normalmente o que eles têm é o estágio não é? Portanto, eles fazem 420 horas de 

estágio, estão três meses em estágio no final do ano, e muitas vezes nos sítios para onde 

vão estagiar, são convidados para ficar lá a trabalhar. Se têm o curso completo, e se 

gostam do trabalho deles. Já nos tem acontecido, temos alguns alunos que ficaram no 

sítio onde estagiaram, e ainda lá estão da primeira turma. Já há alguns anos que eles 

estão lá a trabalhar. Os outros depois seguem o caminho deles, alguns estão a trabalhar 

na área, outros não. Depende, o mercado também não está fácil.  

E – E ao longo dos três anos vocês fazem alguma preparação para essa integração no 

mundo do trabalho? Assim mais específica?  

P4 – Não necessariamente. Eles são treinados basicamente para o estágio. Portanto o 

estágio já inclui, por exemplo, como é que eles devem responder a uma entrevista, nós 

trabalhamos isso nas aulas… A entrevista de trabalho, o saber-estar, o que é que devem 

usar, como é que se devem dirigir às pessoas, mas mais com o objetivo do estágio. A 

escola depois de eles terem acabado… eles ficam um bocado soltos. 

E – Quais são as competências que eles desenvolvem ao longo do curso. 

P4 – Para além das competências que vêm no programa, e algumas que eu já lhe disse, o 

facto de eles saberem ler uma prescrição médica… 

E – As técnicas não é? 

P4 – Sim, exato, essencialmente essas, as técnicas. Muitas também ligadas ao saber 

estar, saber comportar-se, a maneira de como lidar com os clientes, porque eles 

trabalham sempre em sítios com clientes muito exigentes, o ser humilde, o ouvir e calar 

às vezes, que não é fácil nestas idades, e o ser brioso, ser um excelente profissional, 

porque sabem que só os melhores é que vão conseguir singrar neste mundo. Portanto, 

nós tentamos transmitir isso tudo, até porque… eu não porque sou professora do quadro, 

mas os outros dois professores que eles têm são técnicos especializados que estão no 

mercado de trabalho. Melhor do que ninguém, eles os dois que trabalham na área, e que 

saem do trabalho para darem aqui as aulas, que só dão a eles, são importantíssimos, e no 

fundo como um próprio exemplo, e com a experiencia de vida deles. 
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E – Era a minha questão seguinte, de como é que esse trabalho é feito, como é que é 

realizada essa transmissão de competências. E já percebi que é muito á base do 

exemplo, do modelo, e do mostrar como é que se faz, e pelo incentivo. 

P4 – É, e eles vão aos sítios. Um dos professores é o responsável pela equipa da 

fisioterapia das termas do Estoril, portanto trabalha mesmo nas termas, e eles vão 

durante o ano várias vezes às termas, ter lá as aulas práticas, utilizando os equipamentos 

das termas. O outro professor trabalha num centro de psicogeriatria, com idosos, e eles 

também vão várias vezes ao centro trabalhar com os idosos. Eu também vou com eles, e 

desde coisas bem simples como ir dar ao almoço às velhinhas, que é um lar só de 

senhoras ali na Parede, como o ajudar a fazer fisioterapia, a fazer as mobilizações, 

quando eles têm assim algum problema a fazer assim uma massagem mais localizada, 

mais terapêutica, aprender a transferir de uma cama para uma cadeira de rodas, ou de 

uma cadeira de rodas para uma maca… Têm também conhecimentos de primeiros 

socorros, e muitas vezes são eles que ajudam aqui, quando há algum aluno acidentado. 

Portanto, eles acabam por saber que eles têm uma série de conhecimentos que a maioria 

dos alunos da escola não tem. 

E – E esse acompanhamento é feito no período de aulas? 

P4 – Sim, no período de aulas. 

E – E uma ultima questão. Pensando especificamente na escola em que o curso está 

inserido, que potencialidades é que que curso tem ao estar inserido neste escola, e que 

constrangimentos é identifica? 

P3 – Uma das grandes facilidades é o facto de antiga presidente, fazer termas, ser 

termalista. Quer dizer, ela própria frequentava as termas, e portanto estava dentro do 

meio. Isso foi logo a primeira coisa, que foi facilitador. E o facto de eu ser da mesma 

área disciplinar que ela, da área da biologia. Portanto, no fundo eu penso que o interesse 

dela, e de reconhecer em mim algum valor para eventualmente lançar o curso. Acho que 

isso foi um fator importante. Depois, eu costumo dizer, e como sou uma pessoa um 

bocado positiva, embora às vezes não pareça, quando há as coisas muito complicadas 

nós conseguimos sempre dar a volta por cima, e portanto tive muita sorte com algumas 

coisas que aconteceram. Nos primeiros contactos que eu fiz, tive logo imensa sorte, 

portanto a primeira médica especialista em hidrologia, com quem eu falei, é atualmente 

a diretora clínica das termas do Estoril, o vice presidente da associação de termas de 

Portugal, que foi na altura umas das primeiras pessoas que contactei, sem conhecer de 

lado nenhum, tinha sido aluno nesta escola, e portanto o facto de haver uma ligação 
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afectiva entre os intervenientes e a própria escola foi muito importante. Acaba por quase 

toda a gente ter uma ligação com a escola, e eu acho que isso facilitou. Depois, a escola 

fica aqui muito perto das termas do Estoril, os alunos vão a pé para as termas. Eu acho 

que foi um bocado do interesse e da boa vontade que a escola tem em sempre aceitar 

novos desafios, e de fazer coisas diferentes. Esta escola como tem muitos alunos, depois 

também temos a sorte de encontrar alunos interessados em várias áreas.  

E – E a nível de constrangimentos? 

P4 – Pronto as dificuldades, são as dificuldades financeiras. Como eu lhe disse, 

enquanto no princípio a Câmara tinha mais disponibilidade financeira para nos ajudar, 

agora já não tem, e nós às vezes não temos coisas, como por exemplo, dinheiro para 

comprar toalhas. Cada pessoa que faz uma massagem usa três ou quatro toalhas. 

Também para melhorar alguns equipamentos. Por exemplo, com estes alunos eu tenho 

pena de não poder sair com eles mais vezes, mas mesmo assim ainda fizemos algumas 

visitas, mas não tantas como eu gostaria. E portanto, basicamente é a parte financeira, 

que afecta o país todo. (risos) Agora o que eu costumo dizer, e eu já tenho sido 

convidada às vezes para falar, ainda o ano passado estive aqui também no Estoril no 

encontro que houve sobre os cursos profissionais… e depois o feedback que eu oiço, e o 

que as pessoas notam é que eu sou uma pessoa que me apaixono muito pelas coisas que 

faço, e portanto sente-se um bocado. Infelizmente vou largar o curso, porque vou fazer 

rescisão, e para o ano já não vou ser eu que vou estar aqui, está a custar-me um 

bocadinho. E portanto, o que estou a tentar fazer é deixar a casa arrumada, não é? esta 

turma vai-se embora, mas o curso espero que não termine, porque vamos fazer todos os 

possíveis para que isso não aconteça, e continuar  a divulgar. Apesar de eu ir embora, 

estou aqui perto, e estou sempre disponível para ajudar, e como eu digo, o caminho já 

está passado e agora é só seguir em frente. Acho que o pior já passou. Mas é o que eu 

digo, as ligações entre as pessoas, e exatamente quando há dificuldades, ficam ainda 

mais fortes, porque as coisas são mais sofridas, mas também acabam por dar mais gozo, 

e é uma coisa que me dá muito gozo. 

E – já agora quantos anos têm o curso então? 

P4 - O curso tem 8 anos. 

E – Não sei se quer acrescentar alguma coisa. 

P4 – Não sei se precisar de mais alguma coisa, estou disponível. 

E – Obrigada professora. 
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2.5. Transcrição da Entrevista ao P5 (professor 5) 

 

E – Por forma a iniciar, gostava que a professora me caracterizasse um bocadinho o 

curso, tanto a nível, por exemplo, dos espaços que têm disponíveis, da duração, da 

adesão dos alunos ao curso, do plano curricular… assim em traços gerais.  

P5 - É o curso de técnico de auxiliar de saúde. É um curso que tem a duração de três 

anos, e que portanto como todos os cursos desta área tem uma componente letiva em 

sala, e depois tem uma componente de formação em contexto de trabalho. Tal como os 

outros cursos, têm disciplinas que fazem parte de um bloco de formação geral, como o 

português… aquelas disciplinas base que também vêm do ensino regular. Depois, tens 

as… acho que se chamam socioculturais. Eu nunca sei muito bem, porque sou da área 

técnica. E depois, tem a parte científica, as disciplinas da parte das ciências, que neste 

curso têm um papel muito importante, porque é um curso de saúde não é!? E são: a 

biologia, a química, a matemática… que neste curso e em relação aos outros cursos aqui 

da escola, têm um peso grande. Nenhum outro curso tem tanta biologia, tanta química. 

Aliás, química, mais nenhum tem, e a matemática é muito mais puxada. Depois tem 

umas disciplinas da área técnica, portanto que são exclusivas do curso, e que são 

aquelas que realmente capacitam os alunos a virem a desenvolver trabalho como 

assistentes operacionais ou técnicas de auxiliar de saúde. Ou seja, com este curso eles 

ficam com o equivalente ao 12.º ano, mas com uma formação específica na área da 

saúde, na área que nós concretamente chamamos de auxiliares de ação médica, que 

estão nos hospitais. Em traços gerais é isto. Estes blocos de matéria em sala de aula, 

estão divididos em módulos, portanto o ensino é modular. O ministério fez uma 

proposta de como distribuir estes módulos ao longo dos três anos, mas a escola pode 

alterá-los desde que cumpra aquela carga horária no total dos três anos. Portanto, o 

aluno quando sai da escola, no final do terceiro ano, terá uma equivalência ao 12.º ano 

mas, no final do primeiro ano não tem uma equivalência ao 10.º ano. Portanto, como é 

ensino modular, só tendo todos os módulos todos feitos é que tem a disciplina feita. Na 

parte letiva, sala de aula, é esta a realidade. Depois, existe uma grande disciplina que se 

chama formação em contexto de trabalho, que tem assim uma carga horária de 420 

horas, que é uma carga horária grande, que nós chamamos vulgarmente de estágio. E 

pronto, também cabe às escolas de distribuir ou não esta carga horária. Há escolas que 

optam por fazer os estágios, esta formação em contexto de trabalho, só no fim do curso, 

outras optam por ir fazendo. O que importa é que realmente à data da conclusão do 
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curso, os alunos tenham um total da carga horária perfeita. No nosso caso, aqui na Val 

do Rio, nós optámos por fazer em cada… no final de cada ano letivo elas têm formação 

em contexto de trabalho. Portanto dividimos aquelas horas, do bolo, por três, sendo que 

o bolo crescente, ou seja, no primeiro ano a carga horária é x, o y do segundo ano e o z 

do terceiro ano vão crescendo, em termos de tempo. O terceiro ano é o que tem o 

estágio mais longo. Onde é que estagiam estes alunos? Nos hospitais, em lares, em 

apoios domiciliários, em locais onde existe a profissão do técnico de auxiliar de saúde, 

ou assistente operacional. Portanto em termos gerais é isto. O curso vai no seu terceiro, 

ou seja, é o primeiro ano em que temos finalistas. Nunca tivemos baixa, ou falta de 

procura para ingressar no curso. A maioria destas alunas… a maioria quer trabalhar na 

área da saúde: algumas pretendem continuar para o ensino superior, para cursos 

relacionados com a saúde, nomeadamente fisioterapia, enfermagem, portanto esses 

géneros de cursos; outras querem mesmo ficar nos lares, nos hospitais. É um curso que 

tem muita aceitação, mas não é um curso fácil. 

E – A nível de parcerias. Existem parcerias vincadas? 

P5 - Temos uma parceria neste curso vincadíssima com hospital de cascais, com quem 

desenvolvemos trabalho ao longo de todo o ano, com qualquer um dos anos. Portanto, o 

primeiro ano tem uma atividade concreta, o segundo outra e o terceiro outra, sendo que 

têm no final do ano estágios. Mas, o hospital de cascais é o nosso grande parceiro para 

este curso. Mas depois, também temos outras instituições que também já são parceiras 

da escola, dos cursos, nomeadamente, do apoio psicossocial, ou seja, os lares, lugares 

onde se prestam cuidados de geriatria e gerontologia. Enquanto as alunas do curso de 

apoio psicossocial vão trabalhar com os utentes essa área, as nossas alunas trabalham a 

área da saúde. Muitas vezes na mesma instituição temos estagiários de dois cursos aqui 

da escola. Temos também a santa casa de misericórdia aqui na zona, com mais do que 

um equipamento, temos a Cruz Vermelha da Parede, temos também acordos em Oeiras, 

e este ano vamos abrir novas parcerias, porque quanto mais turmas temos, mais gente 

temos para pôr em estágio. Mas estas são as que existem neste momento, mais a casa do 

Telhal. 

E – A opção do estágio é feita pelas alunas, ou são vocês que as encaminham? 

P5 – No primeiro ano nós decidimos que não fazem especialidades, fazem só estágios 

em medicina ou cirurgia e internamento, em lares e eventualmente, se houver alguma 

aluna que se destaque, em serviço de urgências. O segundo ano já faz estágios em 

serviços de especialidade: pediatria, obstetrícia concretamente… e já faz turnos, manhãs 
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de tardes. O terceiro ano, já faz todo o tipo de serviços, e pode fazer todo o tipo de 

horário se os encarregados de educação assim o permitirem. Como é que distribuímos 

depois as alunas pelos campos de estágio? No primeiro ano, e como também ainda não 

as conhecemos assim tão bem, é completamente aleatório, no sentido em que não vão 

para especialidade, portanto, vão para aqueles serviços que destinámos: medicina, 

cirurgia, lares e apoios domiciliários… e distribuímo-las por esses serviços. No segundo 

ano, já fazemos uma listagem das preferências. Pedimos-lhes para indicarem, por 

ordem, três preferências, para tentarem começar também a direcionar em termos 

vocacionais, para aquilo que sejam as áreas que elas mais gostam, sem que consigamos 

garantir, a 100% das alunas, que consigamos mesmo responder aquilo que elas 

gostariam. No terceiro ano, aí sim, é que tentamos mesmo… elas também apontam, 

porque no terceiro para além do estágio, elas têm de fazer a PAP (Prova de Aptidão 

Profissional). Portanto tentamos que fiquem a fazer a formação em contexto de trabalho, 

num lugar onde realmente elas possam investir para os dois objetivos: para a formação 

em contexto de trabalho; e para o desenvolvimento do trabalho que vai ser apresentado 

na PAP. 

E – Quais foram as motivações e os fatores que levaram à criação deste curso? 

P5 – Aqui na escola penso que se chegou à conclusão… Eu na altura dava aulas aqui, de 

saúde, no curso de apoio à infância. E recordo-me que há quatro anos atrás, quando 

surgiu a ideia deste curso, foi justamente por perceber que a nível aqui de Cascais 

existiam equipamentos que poderiam precisar de mão-de-obra de trabalho na área da 

prestação de cuidados de saúde. E que, portanto, poderia ser um potencial interesse 

formar e capacitar jovens que pudessem responder a esta necessidade. E de facto, o 

curso abriu, e nunca houve falta de procura, e ao mesmo tempo, as instituições onde as 

alunas vão estagiando… porque ainda não tivemos finalistas, vamos ter este ano… vão 

já dizendo “entreguem os currículos quando acabarem o curso”, no sentido de que é 

muito mais fácil integrar uma pessoa que já sabe o que é ser auxiliar de saúde, do que 

vir do zero sem saber prestar cuidados de higiene a um doente, cuidados de alimentação, 

mudar uma cama, distinguir alimentações, distinguir formas de iluminação intestinal. É 

completamente diferente acolher uma pessoa que já sabe, do que uma pessoa que vem 

do zero. Portanto as instituições estão todas à espera que elas acabem, portanto eu 

presumo que se Deus quiser, teremos boas notícias para estas alunas. Nas férias, 

também já vão fazendo voluntariado, e já vão fazendo umas horas também num ou 

noutro equipamento, que lhes pede para fazer a reposição das horas de quem vai de 
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férias. Portanto, a ideia inicial que de poderia eventualmente haver procura destes 

serviços, foi uma ideia fundamentada de facto, e parece que vai ao encontro da 

realidade. E, foi esse o motor, penso eu, da formação do curso. 

E – Pensando um pouco no seu trabalho enquanto diretora de curso, como é que vê o 

seu papel? 

P5 – Então eu além de diretora de curso sou docente também da área técnica. Enquanto 

docente, e como sou enfermeira… portanto aqui, penso que seja fundamental que o 

diretor seja uma pessoa familiarizada com a saúde. Sinceramente, eu ouso dizer que é 

fundamental que o diretor deste curso seja um enfermeiro, porque o auxiliar de ação 

médica, ou esta função do assistente operacional, depende da enfermagem em termos de 

funcionalidade. Portanto, é bom que quem coordene saiba que estas miúdas não estão a 

ser preparadas para serem enfermeiras ou para substituir um enfermeiro. Elas estão a ser 

preparadas para colaborar com uma equipa, e concretamente com os profissionais de 

enfermagem. Por isso, o meu papel, em primeiro lugar, é garantir que o curso é 

administrado de acordo com aquilo que está previsto na legislação. Em segundo lugar, 

é, parece-me a mim, adequar isso mesmo, o que o curso é, à realidade que é a escola Val 

do Rio, porque a Val do Rio tem os seus objetivos como escola não é… e tem objetivos 

muito concretos na formação dos alunos, na formação da personalidade dos alunos, na 

transmissão de valores, etc. Então, eu como diretora de curso tenho de fazer aqui a 

articulação entre aquilo que é o curso em termos dos seus objetivos pedagógicos e 

académicos, e aquilo que é a escola enquanto instituição de formação. 

E – Até porque cada escola tem a sua identidade e cada escola é única não é? 

P5 – Exatamente! E depois, tem todo aquele trabalho burocrático de organizar os 

professores que dão as aulas, quem é que dá os módulos, que módulos se dá em cada 

ano, quais são os lugares em que vamos fazer estágio, todas essas partes burocráticas e 

que são as menos simpáticas à partida, mas que são fundamentais. Para as alunas, o 

diretor de curso é aquela figura da ordem e da orientação, e tudo mais. E tem de existir 

esse papel. 

E – Explique-me um pouco melhor essa relação com os alunos. 

P5 – Eu tenha uma relação estreita com elas, porque lhes dou aulas. Eu dou aulas da 

disciplina de saúde, que é uma das mais compridas, que tem mais carga horária, e que 

lhes dou ao longo dos três anos toda a anatomofisiologia e patologia. Portanto fazemos 

um percurso pelo corpo humano ao longo de três anos, portanto estamos muito tempo 

juntas. Depois, dou gestão de organizações e de serviços de saúde, que também é uma 
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disciplina um bocadinho pesada, à base das leis, da gestão. Portanto, passo muito tempo 

com elas, e então tenho uma relação muito estreita com elas. Sou enfermeira, tenho a 

experiência da prática na primeira pessoa, e acho que as características pessoas, as 

minhas e as delas, acabam por resultar. Tenho uma relação muito próxima com elas, e o 

desafio é justamente perceberem o bom que pode ser a proximidade, e a partir de onde é 

não se pode confundir a proximidade. Mas, penso que conseguimos fazer isso, 

francamente, muito bem. Parece-me que é fundamental, também aqui na nossa escola, 

aquela relação que temos de tutoria. Nós temos um sistema em que todas as alunas têm 

uma professora que é tutora, ou seja, que se preocupa com aquela aluna no aspeto de: 

como é que vão as notas; o que é que faz nos tempos livres, como é que estão as coisas 

em casa. Portanto, eu também tenho algumas delas que são minhas “tutorandas”. E isto, 

permite criar uma relação de maior proximidade até com as famílias, e perceber que este 

trabalho da escola não é só um trabalho do curso, ou só das disciplinas que fazem parte 

do curso. É um trabalho integrado, em que estamos todas juntas, as professoras, a 

direção da escola, os pais e as próprias alunas. O meu papel com as miúdas passa um 

pouco por aqui, por ser este ele de ligação entre todos estes vetores, que concorrem na 

formação delas. 

E – Existem dispositivos de avaliação da escola face à orientação e coordenação do 

curso? 

P5 – Como assim? 

E – Ou seja, que dispositivos é que a escola tem para avaliar essa gestão do curso em si, 

quer seja a professora, a equipa integrada como a professora referiu, ou o trabalho que é 

orientado no curso? 

P5 – Não sei se é isto, mas nós, somos uma equipa técnica, formada por quatro 

professores, três enfermeiras e uma psicóloga, e quem coordena esta equipa sou eu. As 

outras professoras coordenam uma disciplina concreta da área técnica, e articulamos 

com a diretora de turma, que coordena tudo o resto que não seja da área técnica. A 

direção da escola recebe do diretor de turma e do diretor de curso o feedback daquilo 

que é o seu trabalho, e faz uma avaliação de desempenho, que é anual, em que são 

confrontados os objetivos do próprio curso profissional com aquilo que é a sua 

realização, e são confrontados os objetivos da instituição e daquilo que foi estipulado. 

Mas, isso não é só para mim que sou diretora de curso, mas sim para toda a gente. 

E – Sim, sim. 

P5 – Depois, a nível pedagógico, o que existe é uma série de, por exemplo, documentos 
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que eu tenho a elencar à coordenação pedagógica. Por exemplo, tenho todos os anos de 

apresentar a listagem dos alunos, onde é que estiveram a fazer estágio, que classificação 

obtiveram, e tenho de anexar aos processos de cada aluna os documentos de avaliação, 

(quer a avaliação académica, quer a depois a avaliação do próprio estágio), e os 

documentos formais, os formulários próprios que são construídos na escola para este 

fim, e que estão de acordo com os padrões de qualidade que tivemos aqui que cumprir.  

E – Passando agora ao percurso escolar dos alunos, quais é que são as dificuldades que 

vocês, e neste caso a professora, sentem na integração dos mesmos? 

P5 – Em primeiro lugar, estes alunos… Tem-se muito a ideia de que vêm para estes 

cursos os alunos que tinham pouco sucesso escolar, para tentar chegar o 12.º ano de uma 

forma um bocadinho mais simples. Eu acho que é uma ideia corrente, de que o ensino 

profissional é para aqueles que não conseguem ir pelo ensino regular. O que é que eu 

constato? Nem sempre é uma realidade, mas muitas vezes é. Ou seja, a grande 

dificuldade que eu sinto no início com estas alunas vem das fracas bases que trazem de 

trás. Bases ao nível do português, ao nível da matemática, e concretamente na nossa 

área, ao nível da biologia e da química. Portanto, quando vem o nono ano atrapalhado, e 

para trás atrapalhado, depois também lhes custa a apanhar o ritmo. Algumas nunca 

chegam a apanhar o ritmo, vão andar sempre, o curso inteiro, ali no 10/11… “e Deus 

queira que venha o 10 para conseguir passar”. Mas depois, chegam à prática e são 

ótimas. Pronto, se calhar são péssimas a escrever, e a explicar a patologia e a anatomia e 

tudo mais, mas depois quando pegam num doente, dão banho e dão comida, e fazem a 

cama, e tudo de seguido. Têm assim uns notões nos estágios, e umas notinhas na parte 

académica. A grande dificuldade que eu tenho aqui, tem de facto a ver com a preparação 

que elas trazem, e muitas vezes com os contextos sociais de onde provêm, que também 

é uma realidade. Quer dizer, chegam aqui meninas com famílias verdadeiramente 

desestruturadas, com histórias de sofrimento muito grandes, e portanto, com questões de 

valores um bocadinho ao contrário ou de indefinição. 

E – Como é vocês gerem essas dificuldades? 

P5 - Nós criámos aqui na escola um gabinete que se chama “Gabinete mais saúde”, que 

tem três valências: tem a valência da saúde física, tem a valência do apoio social, e tem 

a psicóloga. Portanto temos um gabinete com estes três recursos. Então as meninas que 

nós percebemos que precisam de apoio por parte da psicóloga são encaminhadas para 

este gabinete, as que precisam de apoio no domínio financeiro e todas aquelas 

dificuldades familiares são apoiadas através do gabinete de apoio social, e as que têm 
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questões do foro da saúde propriamente dita, como coisas muito simples como questões 

do planeamento familiar, as questões da afetividade e da sexualidade… em que tudo o 

que desorientado vem ao de cima neste posto... E pegamos nestas miúdas por estes três 

pontos, com a ajuda das tutoras e das diretoras de turma. 

E – E a nível da primeira dificuldade que me apresentou, das bases, como é que gerem? 

P5 – Depois tem de se perceber muito bem… para aquela aluna, por exemplo, que tem 

dificuldade em português ou em matemática, a escola proporciona, para além das aulas 

normais, aulas de apoio para estas alunas, sendo que este apoio é reforçado para aquelas 

que desejam fazer o ingresso no ensino superior. Portanto, quando têm depois provas 

para fazer no terceiro ano. As alunas de terceiro ano, têm sempre um apoio extra, para 

além daqueles que já têm as alunas com dificuldades. As dificuldades, sobretudo no 

domínio do inglês, português e matemática, são colmatas no dia-a-dia, pelas respetivas 

professoras, sendo que o ensino regular, quando é bem feito, é muito mais exigente do 

que aqui, nessas três valências. Temos então a parte do apoio psicossocial e do apoio da 

saúde, pelo gabinete mais saúde, e depois o apoio escolar no domínio académico, as 

aulas suplementares, e acho que já açambarcamos tudo. 

E – E as tais tutorias, não é? 

P5 – E as tutorias, sim. Estas miúdas têm… isto, quer dizer, parece uma família aqui. Tu 

conhece-las todas pelo nome, todas. São passadas a pente fino, no bom sentido. Reúne-

se tudo e mais alguma coisa para tentar sempre ajudar e envolver as famílias e tudo 

mais.  

E – Já agora, a nível do curso, e pensando nos três anos, têm mais ou menos quantas 

alunas? 

P5 – São 18, mais 21, mais 27. Como eu tenho três turmas… tenho 18 alunas no 

terceiro ano, tenho 21 no segundo, e tenho 27 no primeiro. 

E – Têm tido desistências? 

P5 – Sim, sim, todos os anos. Se vir a turma do primeiro ano tem 27 e a ultima tem 18. 

E – Exato. 

P5 – E mesmo esta turma de 27 não chega toda ao fim do ano. Há pelo menos umas 

duas que vão ficar pelo caminho, justamente porque não trazem o mínimo na biologia, 

na matemática e na química, e não conseguem dar a volta. Nós temos uma aluna 

africana que veio de um país do PALOP com a equivalência ao 9.º ano, mas que não tem 

de todo… se for um 2.º ano do ciclo já é muito que ela tenha, em todas as valências. 

Esta miúda nunca vai conseguir fazer uma química de 10.º ano. O que é que vai fazer? 
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O que é que tenta? Tenta-se que elas não desistam da escola, tenta-se encontrar 

respostas no concelho, eventualmente. Primeiro que tudo na escola, mas no concelho 

também. Por exemplo, o curso de psicossocial é mais simples nestes domínios, porque 

não tem esta parte da matemática, e então vamos tentar ver se a aluna tem interesse por 

esta área, e fazer uma permuta. Aproveita as disciplinas que já tem feitas e as outras vai 

fazendo. Ou então, vamos supor que no concelho há outra oferta, de outro curso. Há 

uma, que provavelmente irá fazer um curso de estética e massagem, porque 

efetivamente ela cognitivamente não consegue. E estamos a por a hipótese de a 

encaminhar para um curso mais prático, em que ela não tenha de andar aqui três anos 

em sala de aula. Mas nunca se deixa a aluna desistir sem nada, nunca. Se desiste, tem de 

ter outra escolha.  

E – Pensando agora na ligação ao mundo do trabalho, que oportunidades é que a escola 

proporciona concretamente a este nível? 

P5 - O facto de a formação em contexto de trabalho ser feita ao longo de 3 anos, permite 

que cada aluna tenha pelo menos contacto com 3 instituições diferentes. Isto permite 

que depois de concluído o curso, possa prioritariamente, e se fez um bom trabalho e se 

gostou da instituição, procurar trabalhar nessa instituição. No nosso curso, como lhe 

digo, não é possível fazer esta avaliação, porque não temos ainda alunos que tenham 

concluído. Mas, posso dizer que nos outros cursos isto acontece muitas vezes, ficarem a 

trabalhar em locais como estagiaram, porque já conhecem o trabalho, porque gostaram 

do estágio, e depois acabam por aceitar o aluno... Não como aluno, mas com 

profissional. Eu penso que a escola faz um trabalho excelente de ponte. 

E – E a nível de competências? Quais são as competências que elas adquirem ao longo 

dos três anos? 

P5 – É a prestação direta de cuidados ao doente e às famílias, e mais concretamente os 

cuidados de higiene e conforto, os cuidados de alimentação, os cuidados na iluminação. 

Portanto, o cuidar de um doente. Nós vamos-lhe chamar utente, porque pode não ser 

doente, pode ser um idoso, por exemplo, que é um utente de um lar, um utente de poio 

domiciliário. Penso que as competências delas são no domínio do cuidar, sem 

autonomia para algumas das práticas, que são da responsabilidade do enfermeiro. Por 

exemplo, elas não fazem administração de medicação, nem preparação de medicação, 

mas sabem distinguir que medicação é que se deve dar neste caso ou naquele. Portanto, 

sabem detectar situações de irregularidade. Se, de repente, virem diante delas alguma 

irregularidade na administração de algum medicamento, elas sabem distinguir isso. É a 
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prestação de cuidados, cuidados de saúde.  

E - Isso a nível técnico. E a nível de competências sociais? 

P5 - Bem isso tem muito a ver com a dimensão do curso, mas também da escola. A 

escola tem uma preocupação muito grande com a formação humana delas, e com a 

transmissão de valores assentes sobretudo na família, no respeito pela dignidade da 

pessoa humana, pelo valor da vida. São pontos fundamentais da escola, que nós 

evidentemente transpomos para os cursos. E no nosso curso então, faz todo o sentido, 

porque o cuidar de um doente passa por dar valor à vida, e portanto a humanização dos 

cuidados é um ponto que elas trabalham ao longo de todos os anos, a humanização dos 

cuidados que prestam. E depois, o respeito pela pessoa humana, e o valor incondicional 

da vida que elas têm em mãos, e que passa por coisas tão simples como o sigilo 

profissional, como o respeito pela confidencialidade dos dados daqueles a quem elas 

atendem, até ao serem capazes de mudar fraldas. É mais do que uma coisa técnica. Se 

não passarmos para o lado humano, e para o acolhimento do outro, como alguém que 

merece o meu cuidado, não vou ser capaz de mudar uma fralda àquele velhinho. 

E – Como é que vocês trabalham estas competências, concretamente? 

P5 – Trabalhamo-las em sala de aula com uma disciplina que temos que é comunicação 

e relações interpessoais, que trabalha todos estes domínios, desde as questões éticas do 

lidar com a vida e com o doente, até às questões de lidar, por exemplo, com o stress (o 

stress numa equipa pluridisciplinar, o stress num serviço de urgências, o stress do lidar 

com a morte, por exemplo, do lidar com a nudez). Primeiro que tudo trabalhamos isto 

em sala de aula, com a professora que é psicóloga. Depois, trabalhamos em workshop, 

no hospital, antes dos doentes ainda, com o apoio de uma equipa hospitalar. Portanto, 

temos um workshop, logo no primeiro ano, com a ajuda da enfermagem e de auxiliares 

do hospital, que trabalham connosco durante uma semana estas questões. 

E – Em Cascais? 

P5 – Sim. E, depois, nos estágios. Nos estágios, elas têm semanalmente a visita do 

professor que as acompanha. Semanalmente vamos ao campo de estágio, estar com elas, 

e também semanalmente, à sexta-feira, não vão ao estágio e vêm para a escola, e nós 

partimos pedra com aquilo que aconteceu durante a semana. Todas estas coisas do 

domínio humano, que têm a ver com o aplicar na prática aquilo que elas deram na teoria 

e que vai esbarrar com o humano, com tudo o que é emocional… porque estamos a lidar 

com doentes, estamos a lidar com pessoas fragilizadas… elas têm de vir, e têm de falar 

sobre isso, as dificuldades, as alegrias. Todas as semanas temos de partir pedra, que é 
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aqui como nós dizemos, partir pedra, para elas poderem ir metabolizando o que vivem 

no estágio.  

E - Tendo em conta a escola em que o curso está inserido, quais são as potencialidades e 

os constrangimentos que consegue identificar? 

P5 - Do curso? 

E – Sim. 

P5 - Então, as potencialidades, penso que seja o facto de escola ser uma escola que 

assenta muito nesta transmissão de valores. Como sabe a escola tem uma base católica, 

não que seja imposto o catolicismo, mas faz parte. Toda gente sabe que não é 

obrigatório ser, mas é obrigatório respeitar. Mas, o facto de haver esta transmissão… e 

nós temos uma disciplina de ética profissional, ou ética cristã, para quem escolher, 

porque é optativa, tem é de haver sempre uma ética. E nesta ética são trabalhados os 

valores, os valores no trabalho, os valores na família, os valores na sociedade, e são 

trabalhados para que sejam postos em prática. Portanto o facto de a escola ter esta visão 

da pedagogia é uma mais-valia para o curso, porque se nós não falarmos deste lado dos 

valores, é um curso vazio. Se falarmos em dar banho a um doente sem falarmos do que 

é humanizar este banho não é, e estamos a falar dos valores associados à pessoa que dá 

o banho, é estarmos a falar de um robot que presta cuidados de higiene, e não é esse o 

objetivo. Penso que a escola é uma mais-valia para a humanização dos cuidados, que é 

um objetivo do curso. Em que é que a escola pode não ser… porque tinha-me 

perguntado… 

E – As potencialidades e os constrangimentos. 

P5 – A estrutura física da escola, pode ser um constrangimento. Porquê? Como vê, é 

uma escola que está muito gira, que está muito arranjadinha, etc, mas por exemplo, eu 

não tenho aqui laboratórios onde pudesse pôr em prática aquilo que dou na teoria. 

Imagine que eu ensino a dar um banho com o doente no leito, ou que ensino a mobilizar 

o doente da cama para a cadeira de rodas, eu não tenho aqui uma sala onde eu possa 

inventar uma cama, e um boneco e um cadeira… com vê não há. Portanto eu penso que 

a escola, nesta área, e este curso é muito prático, perde… porque não temos os recursos 

físicos e materiais para poder pô-las, antes do choque com a realidade, no intermédio de 

prática de laboratório. Nós sabemos colmatar, porque fazemos aulas nuns laboratórios 

de outras escolas, que nos cedem espaços, e já não é nada mau. Mas, gostava 

muitíssimo que a escola, em termos físicos, pudesse ter outra disponibilidade. 

E – E esse acesso a essas outras escolas é feito logo no primeiro ano? 
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P5 – É feito logo no primeiro ano sim. Nas disciplinas que têm… nessa parte fazemos 

acordos com as escolas, com os bombeiros que vêm cá com o bonequinho da 

reanimação em que elas ensaiam os primeiros socorros ao boneco. Esse género de 

parceiras nós vamos tendo, mas era muito melhor se pudéssemos ter os recursos em 

bloco. Mas, é evidente que não se consegue. Só nesse aspetos, porque de resto, penso 

que toda a estrutura da escola, a forma como a escola está organizada, e o tipo de 

relação que propõe, propicia ao sucesso do curso. Agora, cada miúda tem a sua história, 

tem a sua vida, a sua família, e umas aderem melhor e outras pior. 

E – Havendo esse constrangimento sente que quando vão para o terreno… que há um 

choque grande, de não se sentirem preparadas? 

P5 – Não. Acho que é um bocadinho… como elas nunca tiveram outra prática, não 

notam que não tiveram. Se tivessem tido e depois deixado de ter, se calhar sim, mas 

como nunca tiveram acabam por fazer o percurso desta forma. E, como são sempre 

acompanhadas por enfermeiras, porque as professoras orientadoras de estágio são 

sempre enfermeiras. Pronto, se calhar era mais fácil, mas eu bem que trago umas 

seringas, e umas coisas para elas mexerem, mas é totalmente diferente trazer e mexer do 

que ter uma sala perfeitamente equipada como se fosse uma enfermaria. Era uma coisa 

giríssima, claro, mas é uma coisa caríssima. 

E – É complicado claro. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

P5 – Só me parece que há aqui uma coisa. Custa-me um bocado, e vejo aqui alunas que 

de facto tinham muita intenção de ir para o ensino superior, e que sinceramente teriam 

muita potencialidade para isso. Mas penso que atualmente, a forma de ingresso destes 

alunos é muito dificultada. Eles têm uma serie de provas para fazer, e eu percebo que 

nós também temos de ter alguma prudência nos acessos, mas tenho pena que não haja 

uma maior… primeiro, clarificação do que é que realmente é necessário para estes 

alunos ingressarem, porque no início do ano há sempre alterações, e depois eles nunca 

sabem se têm de fazer a prova A, ou a prova B, ou a prova C, e se esta vale, se aquela 

não vale, se a média conta, se não conta… é neste género de coisas que todos os anos há 

alterações. Mas, gostava de ver a vida destes alunos, e de quem realmente quiser seguir, 

mais clarificada. Por outro lado, preocupa-me de facto… e às vezes penso, e acho que 

este Concelho até é um Concelho francamente bom, mas preocupa-me o estado em que 

os miúdos se encontram. Acho que é preocupante quando vejo como é que eles chegam 

ao nono ano com este género de desconhecimento, sem saber quem é o presidente da 

república, sem saber quem é… percebe o que quero dizer? 
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E – Sim, sim. 

P5 – Sem saber escrever, com erros ortográficos daqueles que não se podem dar num 

nono ano. Como é que é possível chegar até aqui? Preocupa-me um bocado. Não tem a 

ver com a escola, não tem a ver com o curso, tem a ver… 

E – Com tudo o que está para trás. 

P5 – Exato, com tudo. Mas mesmo assim, eu acho que o Concelho é fantástico, 

fantástico. 

E – Obrigada pela sua colaboração. 
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2.6. Transcrição da Entrevista ao P6 (professor 6) 

 

E – Professora a minha primeira pergunta vai ao encontro do curso em si. Gostaria que 

me falasse um pouco do mesmo, tanto a nível dos espaços que tem, dos recursos, da 

adesão dos alunos, assim em traços gerais. 

P6 – Sim, sim. Então é assim, o curso já é desenvolvido aqui na escola já há uns anos. 

Começámos com outros cursos, mas dentro do apoio à infância, conforme foram 

mudando, em termos de reestruturação do Ministério. Portanto, houve uma evolução, e 

nós temos acompanhado sempre a evolução do Ministério da Educação. Em relação ao 

curso em si, nós temos uma parceria com o CCC, o Centro Cultural de Cascais, em que 

as nossas alunas, das turmas dos três anos... Portanto, são três anos: 1.º, 2.º e 3.º, ou seja, 

10.º, 11.º e 12.º ano. As turmas vão uma vez, de 15 em 15 dias, ao CCC ter formação no 

âmbito das várias expressões, que é na plástica, na dramática e na musical. Portanto em 

todas essas expressões elas têm formação no CCC. Depois, também têm lá algum apoio 

quando é depois no estágio, também lhes é dado apoio para a organização do estágio. 

Depois, temos parcerias com as várias instituições do apoio à infância, portanto 

infantários, creches, aqui da zona. Temos por exemplo, com o Centro Paroquial de S. 

Domingos de Rana, com o Centro Infantil da Parede, a Creche do Arneiro, a Abla, aqui 

a Ideia, temos uma série de instituições aqui à volta que têm acolhido as nossas jovens e 

os nossos jovens, porque já temos tido rapazes, no estágio que eles têm de fazer. 

Portanto, eles têm de fazer estágio, e essas instituições dão apoio ao curso. Isto em 

termos de parcerias. Depois, em termos de organização do curso, ele é como todos os 

cursos profissionais três anos, tem estágio… Nós aqui, para alem do estágio fora, 

também proporcionamos às alunas, logo a partir do 11.º ano, e às vezes mesmo a partir 

do 10.º ano no último período, um estágio na escola, que é as alunas darem apoio no 

refeitório da escola aos alunos do 5.º e 6.º ano. Como nós temos alunos de 5.º e 6.º ano, 

elas depois dão apoio a esses alunos. Para além desses alunos, este ano elas também têm 

estado a dar apoio… temos aí uma equipa de multideficiência, com crianças especiais, e 

elas à hora de almoço também dão apoio a essas crianças. Tem sido uma mais-valia, das 

colegas que estão com essas crianças, porque de facto elas têm feito um excelente 

trabalho a nível da criançada com deficiências. Têm miúdos desde trissomia 21 a outros 

casos, têm uma séria de crianças com vários handicaps e vários problemas, e elas têm 

ajudado. Ora o que é que posso dizer mais do curso? Depois disso tudo, elas têm feito 

atividades no âmbito do apoio à infância, quer no 1.º ciclo, quer nos jardins-de-infância 
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do nosso agrupamento. Têm feito atividades para essa faixa etária, ou seja, como nós 

somos agrupamento, e temos escolas desde o jardim-de-infância até à nossa que vai ao 

12.º ano, temos dado apoio a essas crianças mais novas. 

E – E a nível do plano curricular? 

P6 – O plano curricular, portanto a nível de organização do curso, elas têm como nos 

outros cursos as disciplinas comuns, que são do âmbito geral, que é o português o 

inglês, as TIC, área de integração e educação física. Portanto, essas são comuns a todos 

os profissionais. Depois, em termos do próprio curso, do apoio à infância têm as 

específicas, que são: matemática, psicologia e sociologia. Estas são as específicas. 

Depois, têm as disciplinas técnicas que são saúde infantil, técnicas pedagógicas, 

expressão corporal, dramática e musical, e expressão plástica. Isto é o currículo delas 

em termos dos três anos. Há disciplinas que são só um ano, há disciplinas que são dois, 

por exemplo, inglês é dois anos, TIC é um ano. E há outras que são ao longo dos três 

anos. 

E – Há pouco falou do período que os alunos passam no Centro Cultural de Cascais. 

Essas disciplinas mais específicas do curso são dadas lá também? 

P6 – Não são as disciplinas. Têm é temas que são lá desenvolvidos referentes a temas 

destas disciplinas técnicas, que é a plástica e a expressão corporal, dramática e musical. 

Às vezes também um pouco de psicologia e filosofia, são lhes dadas algumas sessões 

sobre isso.  

E – E essas sessões são asseguradas por quem trabalha no CCC? 

P6 – Sim, sim, e há pessoas de fora que vão lá. Vão ver espetáculos, vão ver exposições, 

fazem debates, fazem uma série de coisas.  

E – Como é que classifica a adesão dos alunos ao curso? 

P6 – O curso, todos os anos, tem tido uma grande adesão, tanto que nós todos os anos 

fazemos seleção. Estas alunas são escolhidas. Nós primeiro fazemos uma seleção 

mesmo, fazemos provas de aptidão para ver se elas têm alguma aptidão para o curso ou 

se não, e tem havido sempre uma grande adesão, ou seja, há sempre muita gente a 

querer vir para o curso, todos os anos. Tanto que este ano o Ministério até queria cortar, 

mas tivemos uma adesão tão grande que pedimos então ao Ministério para abrir o curso. 

O curso tem sempre tido muita adesão. 

E – E pensando a nível de trajetória, ou seja, do 10.º ano ao 12.º ano, têm sentido 

alguma perda de alunos.  

P6 – Isso acontece todos os anos. Mas, isso é comum a todos os anos, e não é só neste 
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curso. A nível do 10.º ano acontece sempre muito isso, que é haver sempre muita gente 

que se inscreve, e que depois vê que a vocação dela até nem é esta. E aí, elas são 

reencaminhadas para outros cursos, geralmente acontece sempre isso. E todos os anos 

têm existido gente que se inscreveu, mesmo na seleção, foram selecionadas, mas depois 

na prática elas veem que não é bem aquilo que queriam, e portanto procuram outras 

vias. Isso tem acontecido sempre. 

E – Quais foram as motivações que levaram à criação do curso aqui na escola? 

P6 – Olha, já nem sei. Foi há tanto tempo, já começamos isto há tanto tempo. Mas, eu 

sei que na altura… Não sei. Sinceramente já não sei porque é que abriu. Na altura abriu 

já não sei porquê.  

E – Pensado agora no seu trabalho enquanto diretora de curso, como é que vê o seu 

papel?  

P6 – Eu sou um bocadinho a ponte entre estas instituições todas, quer instituições fora 

da escola, quer instituições da escola. Entre as alunas e os encarregados de educação e 

as instituições e os colegas. Eu sou um pouco a ponte disto tudo. Não sei o que possa 

dizer mais em relação a isto. 

E – Como é que vê a sua relação com as alunas? 

P6 – Eu acho que é uma relação como professora, e às vezes como amiga. Tendo ser, às 

vezes, um pouco amiga, mas sou professora delas e nem sempre podemos ser a amiga, 

amiga, não é? Mas, tento estabelecer relação com elas, e tem acontecido. Eu dou-lhes 

uma aula prática, eu dou ECDM, eu dou educação física, e como as minhas disciplinas 

são práticas, eu tenho uma relação se calhar diferente da dos outros professores, 

daqueles que estão nas aulas teóricas. Tem sido uma relação amigável. 

E – A escola tem algum dispositivo de avaliação em relação ao curso e em relação à 

coordenação do curo? 

P6 – Nós temos a avaliação externa. Temos estado a fazer a avaliação externa e temos 

feito todos os anos avaliação externa. Por exemplo, agora está a decorrer a avaliação 

externa, e penso que essas coisas… e todos os anos se faz a avaliação do curso em si.  

E – Têm indicadores específicos para essa avaliação? 

P6 – Sim, temos… É mais o balanço, quantos alunos é que terminaram, quantos é que 

não terminaram, é mais nesse aspeto, mais dados estatísticos. 

E – Em relação ao percurso escolar dos alunos, quais são as dificuldades que tem 

sentido da parte deles? 

P6 – O grande problema é que os alunos chocam, às vezes, um bocadinho quando 
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começam, e têm alguma dificuldade em entrar neste esquema. Esta dificuldade é 

comum em quase todos os cursos profissionais, que é o facto de estarem habituados às 

notas, e à avaliação ser no final de cada período, e agora no curso profissional, como é 

por módulos, ao princípio elas não percebem muito bem isto. E, ficam um bocado 

baralhadas e um bocado confusas com a história das notas, porque As notas só aparecem 

no final de cada módulo, e portanto, podem aparecer um Novembro, podem aparecer em 

Outubro, podem aparecer em Janeiro. Portanto, depende de quando elas terminam os 

módulos, e isso pode fazer um bocadinho de confusão, porque ainda não estão bem 

formatadas neste sentido. Mas, depois de se aperceberem… se bem que nós no início, 

na seleção, falamos sempre um bocadinho desta avaliação, mas acho que aquilo… mas 

depois, quando entram na engrenagem, começam a achar estranho e perguntam “Então 

mas a gente não tem notas?”. Mas pronto, depois lá começam a perceber, e tem corrido 

bem. Esse é um dos problemas. Um outro problema é a história das faltas, porque a 

maior parte desta gente são pessoas que vêm de percursos complicados. Mas há outras 

que não, há gente aqui que faz o percurso normal, normal quer dizer… Mas depois, 

chegam aqui, e como elas não podem dar faltas, têm de repor. E acho que faz um 

bocadinho de confusão, e às vezes estes alunos não têm muito cuidado. E, este ano, é 

uma das coisas que estamos a ver com a turma que chegou este ano ao 10.º ano, e a tem 

acontecido de ano para ano, que a forma de estar, em termos de assiduidade e 

pontualidade, tem vindo a decrescer, ou seja, os alunos não tão empenhados em termos 

de assiduidade e pontualidade como era há uns anos atrás. Eu noto isso. Não sei porquê, 

se já vem de trás ou o que é, mas estamos a notar isso este ano. Toda a gente se está a 

queixar.  

E – E como é que gerem isso? 

P6 – É assim, nos cursos profissionais eles têm de ter um limite de horas que têm de ser 

dadas. Portanto, quando eles faltam, eles têm de repor depois as aulas, ou seja, depois 

das aulas eles terão de ficar cá. Os professores da disciplina a que eles faltam, dão um 

trabalho para fazer, e eles têm de ir para o CRE (Centro de Recursos Educativos) das 

tantas às tantas horas a fazer. Ou seja, aquele trabalho que podiam ter feito na aula, ou a 

aula em si, o tempo letivo, tem de ser reposto, porque eles têm de ter aquele número de 

horas. Tal e qual como os professores. Os professores, quando faltam, terão de repor 

essas horas, porque nos cursos profissionais não pode haver estas faltas, como há nos 

outros cursos, em que o professor falta ou o aluno falta, e se tiver justificação não há 

problema. Aqui não, para além da justificação têm de repor, a aula tem de ser dada, ou 
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seja, a hora do trabalho tem de ser realizada. Isso é uma das coisas que às vezes faz 

confusão, para quem começa. Mas depois, elas entram na engrenagem e começam a 

perceber, e pedem “Oh professora, eu faltei porque fui ao médico, mas eu preciso de 

repor a aula”. 

E – E a nível de apoios? Que apoios é que a escola presta aos alunos nestas dificuldades, 

ou necessidades que vão surgindo ao longo do três anos? 

P6 – Em relação às faltas já expliquei, são repostas. Em termos de apoio, temos apoio 

aos alunos com dificuldades… por exemplo, miúdos de outros países, que tem 

dificuldades na língua materna e que têm um apoio especializado mesmo. É só mais a 

nível do português. Depois, quando eles têm dificuldades em fazer os módulos, o que 

acontece é que o professor da própria disciplina dá apoio aos seus alunos. Isso é 

individual, e não um espaço, é o professor e o aluno que estabelece essa relação, de 

como é que se vão organizar para que supere essas dificuldades. Depende de cada 

professor. Sei lá, fichas, trabalhos, coisas que eles possam fazer. Mas, há essa 

preocupação, ou seja, eles não podem chumbar a nenhum módulo, eles só têm o curso 

terminado quando tiverem todos os módulos feitos. Portanto, há essa preocupação dos 

professores em apoiar os alunos, para que eles consigam concretizar. Imaginemos que 

eu acabava este módulo agora, e chumbei ao módulo, hora a E, como é professora 

depois ia estabelecer comigo uma forma de eu conseguir recuperar esse módulo, e sei lá, 

por trabalhos, testes, o que quer que seja… Ia combinar comigo, e assim marcávamos 

uma data e faríamos. Depois, se eles não conseguirem nem assim, com este apoio, eles 

têm hipótese de, nas épocas especiais, que é no Natal, na Páscoa, em Julho e em 

Setembro, de se inscreverem para fazerem um exame, aos módulos que chumbaram e 

que já fizeram recuperação e não conseguiram. Portanto, têm uma época especial. Ou 

seja, durante estes três anos, eles têm n vezes para poderem fazer, cumprir e realizar.  

E – E quando sentem indícios de desmotivação? 

P6 – Aí tentamos falar com os miúdos, é mais numa de falar. E muitas vezes, eles 

começam a desmotivar hoje, depois num determinado módulo começam a fazer, 

principalmente nas práticas, coisas de que eles gostam e aí a motivação volta outra vez. 

Isto é como tudo na vida, eu lembro-me de que quando entrei para a faculdade, no 1.º 

ano aquilo era uma seca… 1.º e 2.º ano foi uma seca, mas depois, quando começámos a 

ver as coisas mais palpáveis… é como tudo na vida, tem altos e tem baixos, e aqui é a 

mesma coisa.  

E – Que oportunidades são proporcionadas pela escola e pelo curso na ligação ao 
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mundo do trabalho? Já falou da grande parceria que têm com o Centro Cultural de 

Cascais, das formações complementares, dos próprios estágios… existem outras? 

P6 – Sim. Depois é assim, como elas fazem estágio nestas instituições que eu falei, aqui 

há volta, muitas vezes e principalmente aqui a Ideia, depois recruta alunos para 

entrarem no mercado de trabalho, e muitas das nossas alunas têm ficado nas instituições 

a trabalhar, e não conseguimos mais porque o mercado de trabalho está mau. Ficamos 

com pena de elas não ficarem lá, quando fazem estágio, porque todas a gente as quer lá, 

mas nem sempre é possível. Mais situações… Quando fazemos visitas de estudo às 

várias instituições. Ficam a conhece-las. Geralmente fazemos sempre visitas em que 

levemos qualquer coisa de nosso, ou seja, as nossas alunas fazem qualquer coisa para as 

crianças que vão visitar, e isso tem sido uma mais-valia também. Até na motivação, 

quando elas estão a ficar desmotivadas, fazemos assim uma coisa destas e elas ficam 

todas contentes: “Ah é mesmo isto que eu quero”.  

E – Relativamente a competências. Que competências é que estas alunas desenvolvem 

ao longo destes três anos? 

P6 – Para além de técnicas… Nas várias disciplinas, com os vários temas e conteúdos 

que são lecionados, há uma série de competências ao nível do apoio à infância: o 

desenvolvimento da criança; as técnicas; como atuar na expressão… Portanto, isso é 

desenvolvido nas várias disciplinas. Depois, em termos de competências sociais e de 

relacionamento com os outros e com as crianças, e de como atuar com as crianças e em 

determinadas situações, isso é muito desenvolvido nas atividades que nós 

desenvolvemos com elas, que são atividades que se desenvolvam com crianças. 

Trazemos cá crianças à escola, ou nas atividades que elas vão fazer às instituições, em 

que há um relacionamento entre a criança e os miúdos. E isso tem sido uma mais-valia, 

o ter sempre presente esta prática pedagógica. Não é só teoricamente, é depois pôr em 

prática como atuar e como fazer. A história do refeitório, de elas estarem… dos miúdos 

do 5.º e do 6.º, também é importante. Elas também estabelecem relação, aprendem a 

estar, aprendem a atuar, e a atuar nas diferentes situações, que são críticas muitas vezes, 

são problemáticas, e elas conseguem dar a volta. É muito a prática, eu acho que o curso 

é muito prático, tem muita coisa prática, que é bom para elas nesse aspeto porque 

desenvolve competências que só se conseguem… estas competências só se conseguem 

mesmo desenvolver com a prática. Se não houver prática… teoricamente a gente fala, 

fala e entre por um ouvido e sai pelo outro. Assim, na prática, elas veem, elas fazem. É 

assim que temos de atuar, e elas veem mesmo que é assim. Eu acho que é sempre 
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importante. 

E – A professora referiu: “quer quando elas vão a outras a instituições, quer quando 

veem outras crianças à escola”. Como é que se procede? 

P6 – Eu faço isso muitas vezes na minha disciplina. Fazemos atividades, como por 

exemplo, Festa de Natal… agora para a semana vem aí uma das escolas do nosso 

agrupamento, do 1.º ciclo. Vêm cá fazer atividades de educação física, ou seja, elas vão 

organizar atividades aqui no pavilhão, e as crianças vêm. Elas vão estar em prática 

pedagógica com as crianças, ou seja, elas vão atuar com as crianças, elas vão 

proporcionar às crianças uma série de vivências que, nas escolas delas, não têm. 

Portanto, trazemos as crianças do 1.º ciclo do nosso agrupamento aqui à escola.  

E – Partindo então disso, tendo em conta a escola onde o curso está inserido, quais são 

as potencialidades e os constrangimentos que vê e identifica? 

P6 – Os constrangimentos são elas acabarem e, maior parte, não ter emprego. Em 

termos de mercado de trabalho, esse é um constrangimento. Outro constrangimento é 

que aquelas que querem seguir para a faculdade… maior parte dos nossos alunos têm 

seguido para a faculdade. O grande constrangimento disto, é que eles têm de fazer 

exames, e como externos, e eu vejo isso como um constrangimento, porque elas têm de 

trabalhar sozinhas enquanto os… mas isso é uma questão curricular, é uma questão dos 

currículos, que vem de fora. Eles têm de se preparar. Enquanto num curso normal, 

imaginemos o português: a nota, é a nota do exame e a nota do período. Elas, como 

externas, a nota é só a nota do exame. Nesse aspeto os outros têm vantagem em relação 

a eles. Mas pronto, entretanto elas têm esta mais-valia que é o nível IV em termos 

profissionais, enquanto quem acaba o 12.º ano, fica com o nível III profissional. Aí é 

uma mais-valia que elas têm. Mas em relação ao ingresso na faculdade, eu acho que elas 

aqui são um bocadinho prejudicadas. Mas, têm conseguido. As alunas que se têm 

proposto para exame têm conseguido. E depois, chegam lá, e o que elas me dizem é “Oh 

professora, nós somos as melhores cá do sítio”. E de facto é, porque há uma série de 

disciplinas, e principalmente as disciplinas práticas… como elas já deram aqui comigo e 

com outros colegas, aquilo para elas é canja, enquanto as outras pessoas chegam lá… a 

expressão dramática, a expressão… E com elas não. É uma mais-valia. Por acaso é giro 

o feedback que elas me dão, porque me ligam todas contentes “ Oh professora tem sido 

um sucesso, porque temos feito isto, isto, e isto, e tem sido um sucesso”. E isso tem 

acontecido. E, este curso, nesta escola, tem sido uma mais-valia, para a escola. Para as 

alunas também, mas para a escola também, porque temos feito e tem-se realizado um 
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série de atividades, e a escola em si realiza uma série de atividades, proporciona aos 

alunos da escola uma data de coisas que se não tivéssemos estas meninas, não podíamos 

ter. É a história do refeitório, é a história do apoio à multideficiência, é as atividades de 

1.º ciclo. Se não tivéssemos este tipo de curso, não conseguíamos dar tanto apoio. Por 

isso, eu acho que o curso aqui na escola tem sido uma mais-valia. 

E – Obrigada professora. 
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2.7. Transcrição da Entrevista ao P7 (professor 7) 

 

E – A minha primeira pergunta vai ao encontro de perceber como é que o curso de 

Animador Sociocultural funciona. Gostava que me falasse um pouco do curso de que é 

responsável. 

P7 – O curso já vem de trás, portanto dos antigos cursos tecnológicos, que se iniciaram 

em… portanto o primeiro que nós tivemos foi em 1997. Penso que 97/98. Ao fim ao 

cabo ele tem sido uma sequência de todo este percurso. Aliás os professores da vertente 

técnica têm-se mantido sempre nesta linha. Queria saber? 

E – Aspetos do curso a nível da sua trajetória, do plano curricular, dos espaços que tem, 

a duração do curso… 

P7 – A duração do curso é aquilo que está determinado pelo Ministério. Portanto, é um 

curso de três anos, que é equivalente ao 12.º ano do curso geral, e que depois poderá ter 

saída profissional, portanto saem com um diploma nível IV, e podem ainda seguir para o 

Ensino Superior. Este ano, essa saída para o Ensino Superior ficou um bocado 

dificultada, porque os alunos que queriam seguir tinham de fazer apenas o exame de 

equivalência de português, e apesar de eles terem um português um pouco mais leve que 

os alunos do curso geral, eles esforçavam-se um pouco mais, e faziam esse exame para 

seguir para o Ensino Superior. E temos vários alunos do curso que seguiram, quer dos 

antigos cursos tecnológicos, quer deste profissional, que seguiram para o Ensino 

Superior. Este ano, isto fica um bocadinho dificultado, porque o acesso ao Ensino 

Superior é feito agora com mais exames, e de disciplinas que eles não têm no curso. 

Exigem-lhes disciplinas… penso que é um bianual e uma trianual. Eu não sei bem ao 

certo quais são as disciplinas, a psicólogo da escola é que está mais a par disso. Mas, 

são disciplinas… eles teriam de fazer, por exemplo, história, que eles não têm no curso. 

São disciplinas que eles não têm no curso, e portanto vai-lhes dificultar mais o acesso 

ao Ensino Superior. De qualquer maneira é um curso que lhes dá acesso direto para o 

mercado de trabalho, e muitos deles têm ficado no mercado de trabalho, apesar da 

dificuldade que há agora. Claro que são sempre os melhores que são selecionados, e os 

melhores que ficam, mas já temos alguns alunos colocados em instituições, até com que 

nós trabalhamos atualmente aqui no Concelho.  

E – E a nível de espaços? 

P7 – A nível das aulas têm as aulas das disciplinas técnicas, que é expressão plástica, 

expressão dramática, e a expressão musical. E depois, têm as disciplinas de carácter 
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meio prático, meio teórico, que é a animação sociocultural e estudos da comunidade. Os 

espaços que eles utilizam, portanto para as expressões é aqui esta sala de teatro, que é 

uma sala que já estava criada, da antiga expressão dramática que havia nas escolas, e 

que deixou de haver. É o espaço da sala de música, a expressão plástica é a sala de 

educação visual, e é uma sala de educação visual normal, e utilizam também bastante a 

biblioteca, portanto o centro de recursos, e ainda a sala de audiovisuais. E têm uma sala 

própria, uma sala tradicional para as outras disciplinas teóricas. Desenvolvem também 

diversas atividades com o exterior, dentro destas disciplinas. 

E – Como classifica a adesão dos alunos ao curso? 

P7 – Eu penso que eles vão evoluindo ao longo dos três anos, e vão crescendo. Eles 

quando chegam ao 10.º ano, muitas vezes são alunos que já se encontram em 

situações… ou são alunos que querem mesmo trabalhar nesta área, ou são muitas vezes 

alunos que estão nos limites, e não encontram percurso em mais lado nenhum. Depois, 

aos poucos… Há sempre no 10.º ano aqueles que vão ficando pelo caminho, porque não 

era bem isto que queriam, mas aqueles que conseguem chegar ao final do 10.º ano, a 

maior parte deles vão crescendo ao longo do curso, e conseguem construir bem o seu 

percurso. 

E – Nota que têm uma boa procura por parte dos alunos, quando chegam ao 10.º ano? 

P7 – Depende dos anos. Ultimamente, nós temos tido bastante procuram alias o curso já 

dura aqui há bastantes anos. Nestes últimos anos, aumentaram o número de alunos 

exigidos para a abertura do curso, o que, por vezes, dificulta termos o número de alunos 

suficiente, porque esta escola está situada numa zona limite, em que os transportes são 

reduzidos, é uma zona com problemas a nível de transportes, e portanto não é uma zona 

central, como está, por exemplo, ali Cascais, ou a escola de S. João, que está mesma à 

beira do comboio. Portanto, os transportes não são fáceis para aqui. Portanto, quem vem 

para aqui, são mesmo ou alunos daqui da zona, ou alunos que querem mesmo este 

curso. Temos recebido alunos, também, de concelhos vizinhos. Temos recebido do 

concelho de Oeiras, do concelho de Sintra. No entanto, e porque abriu o ano passado, 

uma escola privada com outras condições, que a nossa não tem, e com subsídios que a 

nossa não tem, que temos as verbas cortadas, dá aos alunos… e visto que é aqui 

próximo, e de concurso muito semelhante. Portanto, nestes dois últimos anos, nós 

tivemos dificuldade com a abertura do curso, porque não tivemos alunos suficientes. 

Apesar de termos alunos que se inscreveram, não tivemos alunos suficientes inscritos, 

para abrir o curso. A exigência penso que sejam 20 e poucos, 22 ou 23, e não tivemos 
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alunos suficientes. 

E – Pensando na origem do curso, quais foram as motivações que levaram à abertura de 

um curso de Animador Sociocultural? 

P7 – Foram várias questões. Uma delas é a área onde nos encontramos. O concelho de 

Cascais, é um concelho que está vocacionado para os serviços, para a animação, e para 

ocupação dos tempos livres. Depois, é também um concelho em que há um grande 

número de pessoas já com idade avançada, e que necessita também de ocupação de 

tempos livres, e também com muitas crianças. Portanto, é uma área que se justifica 

neste concelho. Por outro lado, também tínhamos aqui na escola os recursos necessários 

para o conseguirmos abrir, quer em termos de equipamentos, apesar de que há sempre 

hipótese de melhorar, e de ir crescendo, quer em termos de recursos humanos. Portanto, 

temos aqui na escola, os recursos necessários para poder abrir este curso.  

E – Pesando agora nas suas funções e nas suas tarefas enquanto diretora de curso, como 

é que vê o seu papel? Por exemplo, a nível do que dá mais importância, das relações que 

estabelece. 

P7 – Portanto, ao fim ao cabo é mais um papel de coordenação. Coordenação não só 

interna, mas também externa, com as instituições do concelho. Portanto, nós neste 

momento, desde que abrimos os cursos tecnológicos até aos atuais cursos profissionais, 

já temos um leque de… penso que 60 e tal locais de estágio, 40 e tal instituições. 

Portanto, muitos locais são da mesma instituição, mas já temos um grande leque de 

instituições com que trabalhamos. Sempre tentámos abrir ao máximo o leque, a 

diversidade de ofertas, quer a nível de locais de estágio, quer ao nível do tipo de locais 

de estágio, ou seja, idoso, crianças. Apesar de eles preferirem o trabalho com crianças, 

também trabalhamos com instituições de idosos, com instituições de deficientes. 

Portanto trabalhamos dentro de várias áreas. Nos hospitais também. Trabalhamos com 

uma grande diversidade de instituições.  

E – Quais são os agentes com quem estabelece uma maior relação? 

P7 – Eu penso que todo o curso funciona como uma equipa, e portanto penso que não 

haverá uma maior relação com uma área específica, porque todos nós formamos uma 

equipa. Os professores formam uma equipa, os alunos sentem-se integrados. Nós 

trabalhamos também muito por projetos, desenvolvemos muitos projetos e trabalhamos 

muito através do trabalho de projeto. E portanto, os alunos envolvem-se nos projetos e 

envolvem-se no trabalho, também como uma equipa, e penso que é… funciona também 

como uma equipa. Aliás ao longo dos anos, eles vão crescendo, e vão criando esses 
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laços entre eles. Penso que esta escola tem também a vantagem de haver um bom 

relacionamento entre alunos e professores, funcionários, direção. Existe um bom 

relacionamento entre todos aqui nesta escola. Portanto eu acho que isso é uma vantagem 

da escola. 

E – Tendo em conta o funcionamento geral do curso, a escola tem algum dispositivo de 

avaliação próprio, em relação à gestão e funcionamento do curso? 

P7 – É assim, isso eu penso que não. Ao fim ao cabo a avaliação que é feita é em função 

do sucesso dos alunos, porque normalmente os alunos que nos chegam até ao 12.º ano, 

os alunos que saem do 10.º ano, normalmente conseguem completar o percurso em três 

anos, e conseguem completar, a maioria delas, o seu percurso com sucesso. Muitos 

deles ficam colocados nos locais de estágio. Uma avaliação formal, neste momento está 

a ser feita ao nível da escola, mas a nível mais geral. Do curso propriamente dito, ainda 

não temos. 

E – Quando vos chegam novos alunos e quando têm integrados novos alunos, quais são 

as dificuldades que sentem mais, da parte deles? 

P7 – É assim, chegam-nos alunos muitas vezes com grandes dificuldades. As 

dificuldades, às vezes não são tanto de aprendizagem, mas às vezes também nos 

aparecem, essencialmente com grandes lacunas de aprendizagem a nível da língua, e 

que por vezes, têm dificuldades em crescer. Mas penso que os problemas ao nível da 

língua é o grande problema, porque eles têm de realizar os seus relatórios de estágio, 

têm de os apresentar. Mas penso que essa lacuna não é apenas nos nossos alunos. Queria 

referir-se mais em que questões? 

E – Talvez, por exemplo, quanto ao primeiro ano, quando eles entram no 10.º ano, se 

sentem alguma dificuldade específica, mesmo em relação à dinâmica do curso… 

P7 – Eles têm uma carga horária mais pesada dos que os cursos gerais, e têm também 

um regime de faltas mais apertado, o que faz com que eles no início… eu penso que o 

regime de faltas apertado é o que eles têm mais dificuldades em lidar, até porque este 

ano isto também mudou um bocadinho. Eles tinham um limite de faltas para os três 

anos, e não controlavam bem… não é um regime de faltas, é um regime de presenças, 

porque eles têm de ter é um regime de presenças e não de faltas. Mas, o que quer dizer 

que eles tinham de estar presentes numa grande parte das aulas, e muitas vezes de 

início, eles tem um pouco de dificuldade em controlar esse regime. E alguns alunos, 

aqueles que entraram para aqui porque achavam que era mais fácil, não sendo bem 

aquilo que eles queriam, mas porque achavam que conseguiam fazer o secundário de 
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uma maneira mais fácil, esses por vezes têm dificuldade em cumprir, e geralmente são 

esses que ficam pelo caminho. Ficam só mesmo aqueles… ao fim ao cabo o 10.º ano é o 

ano de triagem deste curso. E, ao longo dos anos que nós temos tido o curso, o 10.º ano 

tem sido o ano de triagem dos alunos do curso.  

E – E essas dificuldades como é que são geridas? 

P7 – Com muitos contactos com os encarregados de educação, e isso mais da parte do 

diretor de turma. Muitos alertas. Alertá-los para todas estas situações no início do ano e 

ao longo ano, essencialmente. 

E – E quanto aos apoios? Que tipos de apoios são disponibilizados pela escola? 

P7 – Apoios a que nível? 

E – Na perspetiva das dificuldades dos alunos, nas necessidades deles… 

P7 – Portanto os alunos são sempre… e a equipa de professores é uma equipa que já 

vem de algum tempo, e que já está habituada a trabalhar com estes alunos já há muito 

tempo. Portanto, tenta sempre acompanhá-los, e dar-lhes o acompanhamento mais 

personalizado. O trabalho que eles realizam também é um trabalho personalizado, e eu 

penso que o trabalho de toda a equipa auxilia-os muito a conseguir ultrapassar as suas 

dificuldades. E penso que isso vem muito do trabalho individual de cada um dos 

professores da turma. 

E – No que diz respeito à ligação ao mundo do trabalho, que tipos de oportunidades são 

disponibilizadas e proporcionadas pela escola e pelo curso a estes alunos? 

P7 – Eles realizam estágios em instituições do concelho. Nós abrimos sempre um leque 

grande de locais em que eles podem estagiar, e em princípio o local onde eles estagiam 

é o local em que eles inicialmente… portanto são eles que escolhem o tipo de público 

com que querem trabalhar, e em principio, na maior parte das vezes, é possível eles 

conseguirem trabalhar com o publico que pretendem. Claro que há sempre, as 

dificuldades em termos dos horários, porque nós optámos por fazer os estágios… 

portanto há cursos que fazem os estágios no final do ano, mas como no curso de 

animação eles têm de ter um contacto muito próximo com a instituição e com o público 

com que trabalham, ou seja, têm de criar laços, nós optámos por ir fazendo o estágio ao 

longo dos anos em 2/3 tardes, ao invés de fazer, por exemplo, durante um mês. Portanto, 

ir distribuindo os horários ao longo do ano, de maneira a eles criarem outros laços com 

o público, e com as instituições, e conhecerem melhor as instituições. 

E – Esses 2/3 dias que falou são ao longo da semana ou ao longo do mês? 

P7 – Ao longo da semana. 
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E – Ao longo de todo o ano? 

P7 – Sim, ao longo de todo o ano. Quer dizer, nós pedimos sempre que eles fiquem com 

um horário em que tenham 2 ou 3 tardes disponíveis. Às vezes há instituições que 

trabalham mais ao final da tarde, e portanto eles podem fazer mais horas. Às vezes 

fazem também períodos de férias, e é claro que esse período terá sempre de ser 

coordenado entre a instituição e os alunos, dentro das disponibilidades de cada um. As 

instituições às vezes também precisam de ter os alunos em períodos de férias, aliás, 

temos também alunos, que para além das horas de estágio, fazem depois voluntariado 

em períodos de férias. Até nas férias de verão. Já temos tido alunos que têm feito isso. 

E, como tal, criam-se laços mais fortes com a instituição. Isto foi relativamente a? 

E – Às oportunidades que a escola proporciona aos alunos ao longo do curso. 

P7 – Ao longo do curso. Para além de eles escolherem o público com que querem 

trabalhar, também têm um vasto leque, uma abertura grande de locais de estágio, com 

que nós já trabalhamos. Mas, mesmo assim, nós não lhes abrimos logo esses locais de 

estágio. Nós dizemos: “Olha, vais à instituição…” Fazemos com que sejam eles a 

escolher o local, e que sejam eles a ir bater à porta, e ir propor-se à instituição. E depois, 

nós estamos por trás para amparar, porque as instituições podem aceitá-los ou podem 

não aceitá-los. E nós, depois, orientamo-los, e fazemos a ligação à instituição. Mas, nós 

tentamos que sejam eles a avançar, e portanto tentamos dar-lhes uma certa autonomia. 

Claro que nós depois também vamos ver a instituição, vamos fazer os contactos com a 

instituição, e também selecionar as instituições. Mas, vamos ver que apoios é que eles 

têm, portanto tentamos que eles tenham um apoio não só a nível da escola, mas também 

têm de o ter na instituição, porque se não o tiverem poderá não correr tão bem. Depois, 

nós certificamo-nos de que a instituição que eles escolheram é adequada para eles ou 

não. 

E – E têm tido bons resultados a esse nível? 

P7 – Eu penso que sim, eu penso que sim. Aliás, eles têm muito melhores resultados nos 

estágios e nas instituições, do que propriamente na escola. As instituições dizem sempre 

maravilhas. Há alunos até que às vezes na escola as pessoas poem as mãos à cabeça, 

mas nos locais de estágio dizem sempre maravilhas deles. E já temos alunos que são 

convidados para fazerem trabalhos nas instituições, férias, e para ficarem. Aliás, temos 

algumas instituições com que trabalhamos que já têm ex-alunos nossos a trabalhar lá. 

E – Que competências são desenvolvidas pelos alunos ao longo do curso? 

P7 – Ao fim ao cabo, acho que se pode resumir no saber ser e no saber fazer. Eu penso 
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que estas duas são o essencial que eles aprendem. Portanto eles aprendem a construir as 

suas aprendizagens, aprendem a criar a sua autonomia, aprendem a construir o seu perfil 

próprio, o seu percurso próprio. Eu penso que isto é principal que nós lhes damos, é o 

aprenderem a crescer, o aprenderem a construir o seu percurso.  

E – E a nível de competências mais técnicas? 

P7 – Claro que têm. Adquirem competências a nível das expressões, a nível da 

psicologia, da sociologia. Portanto, eles têm toda essa formação base do curso, toda a 

base técnica. 

E – Como é que é feita essa preparação com eles? Há pouco falou do trabalho de 

projeto… 

P7 – Sim, nós trabalhamos muito… as disciplinas técnicas, não só as práticas, mas 

também as teóricas, trabalham muito através do trabalho de projeto. Nós normalmente 

participamos em muitos projetos, construímos projetos… eu se calhar depois mostro-lhe 

o vídeo que nós temos, que mostra justamente o trabalho que nós realizamos aqui na 

escola, e que mostra projetos em que nós participamos. Projetos quer aqui na escola, 

quer depois com instituições, como por exemplo, o CRID. Com a câmara também. Para 

além dos estágios, há outros projetos que são desenvolvidos, a nível das expressões. 

Eles às vezes apresentam espetáculos que têm componente dramática, componente 

plástica, componente musical. Eles estão habituados a apresentar ao público esses 

espetáculos. Constroem espetáculos, trabalham desde marionetes, sombras. Portanto, 

estão habituados a construir produtos. 

E – E pelo que percebi, procuram que esses produtos sejam apresentados ao público… 

P7 – Com público, sim, sim. 

E – Uma ultima questão: Quais as potencialidades e os constrangimentos que identifica 

no curso, tendo em conta a escola onde está inserido? 

P7 – As potencialidades ao fim ao cabo são as próprias aprendizagens e o crescimento 

que os alunos têm ao longo do curso. Os contactos que eles têm com o exterior, os 

contactos que eles têm com o público-alvo. Portanto, toda a construção que eles fazem. 

O terem uma equipa técnica fixa, que já trabalha nisto há vários anos com eles e que os 

apoia bastante. Ao fim ao cabo, isso são tudo potencialidades que nós temos. As 

ligações ao exterior. Os constrangimentos são essencialmente a nível dos dinheiros, dos 

recursos financeiros. Nós fazemos muitas vezes omeletes sem ovos, porque utilizamos 

muitos materiais reciclados, porque para se construir projetos, muitas vezes é preciso 

construir. Porque eles constroem, desenvolvem. Por exemplo, num projeto, eles 
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constroem tudo, e são necessários materiais. É necessário, e isso é um curso que exige a 

utilização de materiais, e muitas vezes, há muito pouco dinheiro para aquilo que nós 

necessitamos. Até para os alunos. Por exemplo, os alunos vão para os estágios sem ter… 

um dos problemas com que nos deparámos… nos primeiros anos eles tinham um 

subsídio para se poderem deslocar para os locais de estágio. Atualmente, eles não têm 

subsídios, com a crise económica que nós passamos. E, nós temos miúdos de uma área, 

ou digamos, de uma faixa socioeconómica muito fragilizada. Muitas vezes os alunos 

não têm verbas para se deslocarem para muito longe, o que por vezes, vai criar 

constrangimentos na colocação deles no local de estágio. Houve já alunos que não 

ficaram colocados onde queriam porque não tinham dinheiro para o passe do autocarro. 

E portanto, nós tivemos de os colocar em locais perto da residência, ou perto da escola, 

para se poderem deslocar ate ao local de estágio. Enquanto as escolas privadas recebem 

subsídios que permitem aos alunos essas deslocações. É um constrangimento grande. 

Penso que esse talvez seja o maior constrangimento. Outro é realmente limitarem-nos a 

abertura do curso pelo número de alunos que se inscrevem. Nós este ano tivemos cerca 

de 14 ou 15 alunos inscritos no curso, mas não abriu, porque não eram os 20 e tal 

suficientes. O curso quando abriu tinha um limite máximo para alunos no curso, que 

eram 16 ou 18, que era o limite máximo que eles tinham de ter para abrir esse curso, que 

é lógico, porque isto é um curso essencialmente prático, e com um grande número de 

alunos é muito difícil trabalhar. É complicado trabalhar num curso profissional com 

uma turma com um excessivo número de alunos. Portanto, este excessivo número de 

alunos que nos exigem, e com o qual não nos permitem abrir o curso, é justamente o 

número de alunos que causa constrangimentos ao bom funcionamento do curso.  

E – O que até agora limitava, acaba agora por ser uma condição para a abertura do 

curso. 

P7 – E essa condição para a abertura vai dificultar. Mesmo conseguindo esse número de 

alunos, é um número excessivo para trabalhar um curso com estas características. 

Portanto, um curso com estas características, para ter sucesso, mais de 20 alunos já é 

excessivo. Esta turma tem 15 alunos, e trabalha-se bem com ela. Esta turma de finalistas 

começou com 25 ou 26 alunos, e era complicadíssimo trabalhar com esta turma no 10.º 

ano, porque era muitos. E, com muitos alunos, é difícil fazer um acompanhamento mais 

personalizado dos alunos. Estes alunos, são alunos com características muito especiais, 

e precisam desse acompanhamento. 

E – Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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P7 – Não. Se calhar, talvez uma certa mágoa por todo o trabalho que nós temos 

construindo ao longo de tantos anos, e é um trabalho positivo, estar a ser destruído por 

constrangimentos económicos. 

E – Obrigada professora. 
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2.8. Transcrição da Entrevista ao P8 (professor 8) 

 

E – Professora a minha primeira pergunta vai ao encontro do curso em si, ou seja, de 

tentar perceber como é que ele se processa. Gostaria que me falasse um pouco do 

mesmo, tanto a nível dos espaços, do plano curricular, assim em traços gerais. 

P8 – É um curso que já tem a duração de 6 anos e que surgiu um pouco na lógica dos 

cursos que já tinham existido há alguns anos, os tecnológicos, que nós também tivemos 

aqui na escola. Nestes novos moldes, temos tentado ganhar notoriedade no curso, até 

porque os cursos profissionais sempre foram associados aos maus alunos, e àqueles com 

fracos resultados e desinteressados da escola. Temos tentado ao longo dos anos perceber 

como é que podemos dar a volta aos programas. Isto porquê? Porque ao longo destes 

anos há uma repetição das disciplinas teóricas… há muitos módulos teóricos, que é o 

que os alunos menos gostam. Então optamos por muito trabalho de projeto. O curso tem 

a duração de três anos, à semelhança dos outros cursos profissionais e os alunos têm um 

horário das 8h às 18h, e é portanto, o que chamamos de ensino modular. Temos uma 

sala própria, o que é positivo, e os alunos gostam, mas às vezes eles até já se sentem 

demasiado à vontade, porque a sala acaba por servir para as aulas, mas não só… às 

tantas já serve de refeitório, serve para conviverem (risos)… é o espaço deles. 

E – Há pouco falou de trabalho projeto. Como é que esse trabalho é feito? 

P8 – Por exemplo, quando temos alguma organização de eventos, quer seja para a 

escola, quer seja para a câmara… Somos algumas vezes solicitados. Somos geralmente 

chamados e solicitados para a organização e apoio a eventos, e aproveitamos para 

trabalhar com os nossos alunos a partir dessas oportunidades que surgem. 

E – Quais são as motivações que estão na origem do curso? 

P8 – A zona em nos encontramos e por todas as suas características, não é? (risos) 

Cascais como uma zona turística que é, que por si só já pede e justifica este curso. 

Como tal, este é talvez o curso com uma projeção mais favorável para os nossos alunos, 

e tendo em conta os tempos em que vivemos. Não quer dizer que seja o único, mas tem 

um bom potencial, e tem tido muita adesão.  

E - Relativamente ao seu trabalho, como é que vê o seu papel enquanto diretora de 

curso, e com quem é que estabelece relações mais diretas? 

P8 – Eu acho que é um papel transversal, uma vez que contacto com muita gente. A 

nível dos encarregados de educação… esta é a relação menos forte que tenho, porque 

cada turma tem um diretor de turma, e essa relação é feita maioritariamente pelo diretor 



205 

 

de turma. De resto, tanto no que toca a empresas, a entidades, a autarquias, aos 

contactos em si do curso, é feito por mim, passo por mim. Sou como que a ponte com o 

exterior. No entanto, tenho um papel também a nível da coordenação da equipa, ou seja, 

no interior da escola… de levar e orientar para um mesmo objetivo, para os objetivos do 

curso, para aquilo que foi traçado. Aliás se a equipa não estiver num mesmo rumo, é 

muito mais difícil e complicado. Então o meu trabalho passa também por aí, pela 

coordenação da equipa, que pode não ser só os professores, mas também a direção da 

escola, e as tais empresas e organizações. 

E – E quanto aos alunos? 

P8 – É muito próxima claro. Sou professora das três turmas, dos três anos, e conheço-os 

a todos e vice-versa. É bastante próxima. Se houver algum aspeto a resolver ou a tratar, 

eles sabem que podem vir ter comigo. 

E – Existem dispositivos de avaliação por parte da escola, para avaliar esta gestão, esta 

organização do curso? 

P8 – Como assim? Não estou a perceber bem. Da escola em relação ao curso? 

E – Sim. Se existem dispositivos, por parte da escola face ao funcionamento e gestão do 

curso em geral? 

P8 – Pelos resultados, acho que é o indicador mais saliente. E os alunos têm tido bons 

resultados, tanto nas disciplinas, como nos estágios. E depois, pela procura. Temos tido 

uma grande adesão dos alunos ao curso, muita procura, não só de alunos aqui da escola, 

mas de outras também. Por outro lado, temos também as saídas profissionais, é um 

curso de turismo não é, ainda é uma das áreas que tem alguma saída, e aqui em Cascais 

é uma das áreas mais importantes, e há uma grande confiança por parte da escola. 

E – Pensando agora no percurso dos alunos, quais são as dificuldades que tem sentido 

mais na adaptação deles ao curso? 

P8 – Acho que essencialmente a carga horária. Sim, o peso a nível de horário, e talvez 

por muitos não estarem familiarizados com os cursos profissionais. Estes alunos, e na 

sua maioria, vêm do ensino regular, e estão habituados até então a ter menos horas na 

escola. Outra dificuldade que sentimos da parte deles, e que está relacionada com a 

anterior, é peso da componente teórica… das disciplinas mais teóricas. Eu acho que é 

necessário ter um perfil. E esse perfil tem sido cada vez mais evidente nos alunos ao 

longo dos anos... Para além de termos alunos cada vez mais novos. Penso que muitos 

deles, procuram o curso porque gostam e querem, ou vêm nele uma possibilidade de 

futuro, face àquilo que querem e gostam. 
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E – E como é que são geridas essas dificuldades? 

P8 – Nem sei bem! Mas, tentamos afastar-nos um pouco do clássico. Vamos recorrendo 

a outras formas, e métodos, procurando outras estratégias. Recorremos ao jogo… eles, 

por exemplo, já tiveram de organizar jogos para outros alunos. Penso que tenha sido o 

jogo do “mata”. Recorremos também a trabalho de projeto como já falámos, fazemos 

visitas de estudo, saídas aqui do ambiente escola, deste espaço… Nós tentamos que eles 

saiam um pouco destas quatro paredes. Vamos por exemplo, à BTL, à Bolsa de Turismo 

de Lisboa, que é uma Feira Internacional de Turismo, em que eles tomam contacto com 

muitas entidades ligadas ao turismo, profissionais de turismo… contacto com aquilo 

para que estão a ser preparados. É uma oportunidade que têm de perceber e 

consciencializar-se com as diferentes dimensões e sectores do turismo. Mas nem sempre 

é possível, e eles também precisam de estar sentados e de ter teoria, para perceberem 

certos aspetos, mesmo que não seja muito do agrado deles. Que efetivamente não é.  

E – No sentido de colmatar estas dificuldades, quais são os apoios disponibilizados pela 

escola e pelo curso a estes alunos? 

P8 – Não há apoios específicos… aliás a carga horária deles não lhes permite. Os apoios 

são dados em sala, pelos professores em cada uma das suas aulas… nos seus módulos. 

Cada um vai percebendo as dificuldades e aquilo que corre pior, e tenta na medida das 

suas possibilidade apoiar os alunos. Depois temos o apoio aos alunos estrangeiros, e 

mais concretamente no apoio à língua portuguesa. Que é fundamental, não é, para o 

percurso destes alunos. 

E – E no que diz respeito a oportunidades na ligação ao mundo do trabalho? Quais são 

as oportunidades que a escola e curso proporcionam a estes alunos, para a ligação e para 

uma melhor integração no mundo trabalho? 

P8 – As oportunidades são maioritariamente no contacto que fazemos com as empresas, 

que podem ser uma abertura, e uma possibilidade futura para estes alunos, se 

trabalharem bem, e mostraram potencial. Ou seja, destes contactos, nós enviamo-los 

para estágios, e tem acontecido… não digo com todos, mas os melhores alunos tem 

ficado colocados nos locais onde estagiaram. Outros têm sido chamados depois, o que 

nos deixa satisfeitos e é positivo. No entanto, não digo que fiquem para sempre, até 

porque a conjuntura é outra, e sabemos a crise que o país atravessa. Mas tentamos ao 

máximo prepará-los para que tenham sucesso nos estágios, e para que mantenham estas 

possibilidades em aberto… e para que fiquei nestes locais. Depois… mas isto é apenas 

uma ideia… seria interessante a construção de uma plataforma entre os alunos e as 



207 

 

empresas. Já pensámos nisto, e seria uma mais-valia, e um caminho importante entre as 

duas partes… Não sei, falando com os colegas ligados á informática, é uma hipótese… 

para que as empresas possam solicitar o trabalho dos nossos alunos ou vice-versa. 

E – E a nível de competência? Que competências são desenvolvidas ao longo dos três 

anos? 

P8 – Olhe competências ao nível da comunicação, que é fundamental. Comunicação 

oral e comunicação escrita. E como é que trabalhamos isto? Maioritariamente com base 

em apresentações. Primeiro trabalhamos pequenas apresentações… aqui na escola. Já os 

colocámos, por exemplo, em frente de meninos de 2.º ciclo. São por vezes coisas muito 

simples, e aqui, no contexto escolar. Depois, partimos para apresentações mais 

complexas, e até fora da escola. Trabalhamos também com eles competências técnicas, 

próprias do técnico de turismo, ou seja, na ordem na receção ao público e do 

acolhimento, que inclui mais uma vez a importância da comunicação, da gentileza, da 

amabilidade, do trabalhar com diferentes públicos. E ainda, neste sentido, as 

competências ditas informáticas… e aqui há dois programas fundamentais em que eles 

aprendem a trabalhar: o Galileo e o Fidelio.  

E – Galileo e? 

P8 - São softwares de receção e marcação. O Galileo está relacionado com as agências 

de viagens, com a marcação de voos, e o Fidelio com os hotéis, com a receção. 

Portanto, são programas importantíssimos para eles enquanto técnicos de turismos. 

Depois, tentamos que desenvolvam competências sociais, que são importantes em todas 

as atividades profissionais. Estas são adquiridas ao longo dos três anos, e vão desde a 

assiduidade, a pontualidade. Tentamos que percebam a sua importância, e acho que isso 

acontece… pelo menos quando vão para estágio. No contexto escolar, já não acontece 

da mesma forma, e temos de lhes chamar à atenção. Mas, é uma das nossas 

preocupações. 

E – Uma última questão. Que potencialidades e constrangimentos identifica e verifica 

no curso, tendo em conta a escola onde está inserido, ou seja, esta e não outra. Talvez 

numa primeira fase as potencialidades. 

P8 – Não sei se percebi. 

E – Tendo em conta a escola e as características da mesma, e não outra qualquer do 

Concelho, que potencialidades e constrangimentos identifica no curso?  

P8 – Uma potencialidade está relacionada com o facto de este ser um curso destinado ao 

que é – o turismo – e tendo em conta o Concelho… talvez seja uma ou das únicas áreas 
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em crescimento. Quanto a constrangimentos, temos os informáticos e os associados às 

tecnologias. Como falámos há pouco temos dois softwares importantíssimos para o 

curso, e que como tal, estão dependentes de condições informáticas favoráveis. O que 

nem sempre acontece. No entanto, temos ganho alguns concursos, nomeadamente, da 

DNA Cascais… Para além de uma viagem a Madrid, já ganhámos computadores, o que 

ajudou muito. E, ainda, o ano passado uma das nossas turmas ganhou um projetor, o que 

é ótimo. Andávamos sempre em busca de projetores para as nossas aulas, e a tentar 

reservar… mas agora temos o nosso, é do curso, e pelo esforço dos alunos. Foi muito 

positivo. A estrutura da escola é também uma potencialidade. A escola tem uma boa 

estrutura, o que facilita muitos processos e o trabalho realizado com os alunos, assim 

como a organização da equipa e o trabalho que esta realiza. Constrangimentos… Um 

constrangimento talvez seja também a forma como o programa está estruturado, e que 

vem do Ministério. Temos de arranjar forma de o trazer para os alunos da melhor 

maneira, tem realmente uma componente teórica forte, e que já não é o que os alunos 

procuram. Acho que é isto 

E – Professora não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

P9 – Penso que não. Se precisar de mais alguma informação estou disponível para o que 

precisar. 

E – Obrigada pela disponibilidade professora. 
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2.9. Transcrição da Entrevista ao P9 (professor 9) 

 

E – Professora a minha primeira pergunta vai ao encontro do curso em si, ou seja, de 

tentar perceber como é que ele se processa. Gostaria que me falasse um pouco do 

mesmo, tanto a nível dos espaços, dos recursos, do plano curricular em traços gerais… 

P9 – Tem três componentes: a científica, a sociocultural e a técnica. Agora não lhe sei 

dizer de cor. Portanto, eles têm várias disciplinas, e muitos módulos. Eu vou dar-lhe o 

exemplo das disciplinas que eu dou e de módulos, ou seja, eles estão divididos por 4 

módulos até mais ou menos Fevereiro, e são 25 horas cada módulo. Portanto, não é bem 

semestral. Por exemplo, dou gestão de recursos humanos, que acabou no final de 

Janeiro, e depois passo para a ética e deontologia no desporto. Depois, tenho 

organização e gestão do desporto, que tem nos três anos módulos dessa disciplina. E 

quem diz desta, diz das outras todas, da matemática, do português, e por aí fora. Depois, 

eles não podem dar faltas. Esta legislação, dos cursos profissionais… como é que eu 

hei-de dizer, é um pouco aberta, e depois a escola tem de regulamentar, e nem sempre é 

fácil. Eles antes tinham um sistema de faltas diferente, e agora eles mudaram, portanto 

nós este ano tivemos de alterar o regulamento. Eles só podem dar 10% de faltas 

relativamente ao número de horas total, ou seja, que no meu caso são 3 faltas… eles só 

podem dar 3 faltas em cada módulo. 

E – E a nível dos espaços e dos recursos. 

P9 – As da componente técnica, que é organização e desporto, gestão de instalações 

desportivas, e outras, nós geralmente damos numa sala que tem computadores. Portanto, 

mais ou menos um computador para dois, cada dois alunos tem um computador. Por 

exemplo, eu dou quase sempre aulas, dou quatro vezes por semana, ao 10.º e ao 11.º 

ano, e dou sempre na mesma sala. Portanto, o curso profissional é muito à base de 

trabalhos práticos, em que nós costumamos sempre fazer um trabalho de grupo, um 

trabalho individual, com recursos às tecnologias, ao computador. Eles vão à procura, 

desenvolvem o tema, e depois geralmente fazem uma apresentação oral sobre isso. E 

mesmo as próprias aulas não são… damos um pouco de matéria e depois geralmente, 

como damos 90 minutos, eles depois vão averiguar o tema e discute-se na aula. E estas 

são teóricas. Depois, também tem práticas. Têm educação física que é geral em todos os 

cursos, mas depois também têm a PAF, que é a prática das atividades físicas desportivas, 

em que tem vários módulos também. E o sistema é o mesmo, só podem dar 10% das 

faltas. Depois aí, eles têm modalidades obrigatórias e têm outras opcionais. Têm, por 
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exemplo, desportos coletivos, o basquete, o volei, o futebol, o andebol, e depois têm 

ginástica, dança, escala… Isto ao longo dos três anos. Na nossa escola nós temos surf 

também. Portanto, isto obriga no terceiro ano a ter aqui um transporte, e conseguimos 

arranjar um transporte da câmara para os levar. Portanto, obriga aqui a alguma gestão 

dos espaços. Neste caso, e esta escola tem boas instalações desportivas. Está já 

sobrelotada, porque esta é uma escola para 1200 alunos, e está quase com 1600 alunos. 

E isso às vezes traz alguns problemas em termos de gestão de espaço. Ah, eles têm ténis 

também e natação. Nós no fundo aproveitamos os espaços que temos aqui, e além de 

termos os da escola, temos também os da junta de freguesia: o Pavilhão que é aqui 

mesmo ao lado e a piscina. Portanto, nos cursos de ensino regular não há a possibilidade 

de ir ao corte de ténis ou à natação, mas nos cursos profissionais temos, vá, esse 

protocolo, esse acordo, de poder usar esses espaços. 

E – Pegando então nesse aspeto, que parcerias é que o curso tem? 

P9 – Com as Câmaras é sempre o normal não é? Portanto, maior parte das escolas 

quando têm pavilhão da Câmara, que se calhar até já foi construído a pensar nisso, tem 

sempre esse protocolo geralmente com a autarquia. E nós usamos o pavilhão. 

Relativamente a parcerias, nos cursos profissionais, como sabe há estágio, há uma 

obrigatoriedade de estágio, e também houve uma alteração, ou seja, era de 420 horas, 

que eles tinham de fazer de estágio, e agora são 600. Se não me engano era entre 600 e 

800, e nós escolhemos o mínimo, porque 600 horas é mesmo difícil. É mesmo muito 

complicado, obriga-nos quase a os alunos estarem desde o 10.º a estagiar. Depois, este 

curso de apoio à gestão desportiva, geralmente, e é experiencia aqui da escola, o estágio 

é diferente dos outros estágios. Nós temos, se não me engano, o curso de design gráfico 

e de contabilidade, e os estágios não têm nada a ver, e até pela especificidade. Nós neste 

curso… o estágio é feito ao final do dia.  

E – Ao longo das aulas? 

P9 – Ao longo das aulas. Enquanto, neste curso, os alunos do 11.º e do 12.º ano… 

portanto, os de 12.º começaram no 11.º ano com estágio, e são 400 horas, os de 10.º ano 

já têm 600 horas, o que se torna muito difícil. E um dos problemas do curso é a grande 

sobrecarga em termos de horário, que eles têm de aulas, porque eles estão cá quase 

todos os dias de manhã e de tarde. E então no 10.º ano, estão mesmo todos os dias de 

manhã e de tarde. Eles saem no mínimo às 16h05. Portanto, depois ter a tal parceria 

para fazer o estágio é muito complicado. Que parcerias é que nós temos? Temos com a 

Câmara, a divisão do desporto, com o “Homes Place”, com os Salesianos de Manique, 
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temos com os Maristas, com Dramático de Cascais, com o Estoril Praia, o clube de 

futebol, e acho que isso.  

E – Como é que vê a adesão dos alunos? 

P9 – Adesão relativamente a? 

E – Em dois prismas, relativamente ao 10.º ano, quanto ao ingresso, e depois a nível do 

percurso escolar, durante os três anos. 

P9 – Por exemplo, se calhar este 10.º ano é uma turma mais interessada, portanto tem lá 

meninos que são curiosos, e que acho que têm aderido bem. Os de 11.º e 12.º ano… isto 

é em decrescente. O 12.º ano é o menos interessado, o 11.º ano um bocadinho mais, e o 

10.º o mais interessado. Os de 12.º ano, nitidamente não têm interesse nenhum pela 

escola, e digo isto com toda a frontalidade. Eles até já são maiores de idade todos, e não 

são o que é que eles esperam da vida, não se sabem o que é que andam cá a fazer. O 12.º 

ano acho que não tem interesse nenhum. O 11.º ano sei lá, de um a vinte, talvez dez. E, 

se calhar os do 10.º ano talvez um treze.  

E – E tem notado, por exemplo, ao longo dos anos que têm saído alunos? 

P9 – Têm saído por excesso de faltas, e por comportamento inadequados, porque nós 

também estamos presos pela legislação que temos. Nós não podemos expulsar um aluno 

só porque… e pronto, eles geralmente têm saído, e entram sempre 30. Nós entramos 

sempre com 30 alunos, o que é sempre muito complicado. Estas turmas, e mesmo a 

turma de 12.º ano, porque eu ainda não estava cá na escola, têm entrado sempre com 30 

alunos, e eles são neste momento 18 ou 19. No 11.º ano são 17 ou 18 também. Agora, os 

do 10.º ano é que se têm mantido, mas pronto também é o primeiro ano, e têm 28 acho 

eu. Assim em números redondos são estes. Agora é assim, perdemos dez em cada. 

Penso que este 11.º já não irá perder mais alunos, do 11.º para o 12.º ano. Eles perdem 

no primeiro ano, ou seja, aqueles que vêm para cá e não sabem o que vêm fazer, e que 

faltam, esses acabam por sair, ou porque têm comportamentos inadequados, que acabam 

em punições, que acabam por sair do espaço da aula, e que têm até mesmo suspensões. 

Esses acabam por ser eliminados, vá, digamos assim, por excesso de faltas.  

E – A professora conhece as motivações que estão na origem da criação do curso? 

P9 - Concretamente não, porque eu não estava cá na altura. Mas quer dizer, uma parece-

me que é obvia, que é a continuidade de haver uma turma de desporto. Essa será a 

primeira, porque nós já tínhamos o curso tecnológico de desporto, embora não seja a 

mesma coisa. E penso que estas será uma das principais, uma continuidade, de haver o 

curso de desporto na escola. Agora também lhe digo uma coisa, e penso que isto 
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também não será divulgado, e não sei também o que é que os outros professores lhe 

disseram, mas isto é também uma forma de ter mais professores na escola, os cursos 

profissionais. Ou seja, isto tem sido uma sangria, e eu vou sair por opção própria. Mas 

isto tem havido uma redução muito grande no número de professores, e isto é uma 

forma de também dinamizar a escola, e no fundo de também manter aqui os professores, 

porque o grupo de educação física, sempre teve muitos professores. E portanto, é 

também uma forma de dinamizar e de incentivar à prática de desporto.   

E - Relativamente ao seu trabalho, como é que vê o seu papel enquanto diretora de 

curso, tanto na relação com os alunos, como dos professores e das parcerias? 

P9 – É assim, o diretor de curso tem sempre aqui um papel mais abrangente, no fundo 

até em termos motivacionais, dos professores e dos alunos. E, no fundo, de dirigir e de 

orientar todo o curso. E isto é complexo. Eu acho que este é um dos problemas que a 

escola tem neste momento. É que não tem horas, ou seja, o enquadramento quanto a 

mim não é o mais correto. Eu tenho zero horas para ter esta coordenação, e tenho três 

anos em que obriga, além da coordenação, a ter reuniões periódicas com os três anos, e 

como tem muitos módulos. Pronto, os moldes não são… penso que é um curso um 

pouco complexo. Tem de se dar também mais horas às pessoas que no fundo têm esta 

incumbência. Mas no fundo é orientar. Orientamos o trabalho em termos gerais, mas 

também em termos motivacionais, esse papel também conta, também é importante. Eu 

não tenho as três turmas, tenho o 10.º e 11.º ano, e eles sabem que eu sou coordenadora. 

E claro, que quando eu falo com eles do estágio, falo também de maneira diferente, e 

alerto-os para os problemas, para aquilo que eles querem fazer da vida, e para 

aproveitarem esta oportunidade que lhes estamos a dar, que no fundo é uma 

oportunidade que eles têm de trabalho. Eu digo-lhes sempre: “Se isto correr bem pode 

ser que depois estas parcerias que nós temos, lhes possam dar trabalho, nem que seja só 

algumas horas”. Como nós sabemos o mercado de trabalho está muito complicado, e no 

desporto está particularmente complicado, os lugares nos clubes estão muito 

complicados, está muito mal. 

E – Tem conhecimento de dispositivos de avaliação por parte da escola, para avaliar esta 

gestão, esta organização do curso? 

P9 – Há um mecanismo de avaliação, a escola faz sempre uma avaliação geral. Agora 

eu não sei é como é que está organizada. Sinceramente não sei, porque lá está eu entrei 

o ano passado, estive fora 11 anos e quando cheguei aqui… em 11 anos a escola mudou 

assim imenso, e foi bastante complicado ter ficado com muitos módulos teóricos. E 
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depois, tenho também o curso normal, sou diretora de turma do curso normal, e portanto 

não sei. Sei que houve uma avaliação que eu ouvi, não é? E que todos os anos é feita 

uma avaliação da escola, e que depois é apresentada aos professores, mas relativamente 

ao curso profissional, sinceramente é feita essa avaliação, e eu até tenho uns dados… se 

calhar até é feita relativamente ao sucesso, ou seja, quanto alunos passam, que notas é 

que têm, quem é que teve mais de treze, ou seja, há uma média, há uma percentagem de 

quantos alunos relativamente às notas. E estou a lembrar-me, há uma análise de quando 

as coisas não resultam, ou seja, que tipos de estratégias, o que é que se tem de fazer 

relativamente às turmas. Mas isto é a pescadinha de rabo na boca, nós andamos sempre 

na mesma coisa. A escola tem de mudar, ponto. Para mim, e eu se calhar estive mais 

tempo fora, mas isto tem de mudar, seja ensino profissional, ou seja ensino regular. Para 

mim a escola… não vou dizer que não faz sentido, porque claro que a escola faz sempre 

sentido, mas tem de mudar aqui qualquer coisa, porque os miúdos vêm para cá e é tudo 

facilitado, as coisas que são facilitadas, as pessoas querem tomar medidas, mas depois a 

legislação também… estamos aqui a puxar para um lado, e depois puxa para outro. As 

coisas têm de mudar. Se calhar estou a ser um bocadinho dramática, ou radical, mas é a 

minha apreciação. Neste momento, eu sou um bocadinho pessimista. 

E – Pensando agora no percurso dos alunos, quais são as dificuldades que tem sentido 

mais na adaptação deles ao curso? 

P9 – Falta de estudo, ponto. Porque é assim, os cursos profissionais são facilitados, eles 

têm de fazer aquilo que lhes é dito nas aulas. Se eles foram às aulas todas, se eles 

fizerem os trabalhos de grupo, se fizerem as apresentações, eles passam. O pior é a falta 

de trabalho deles, é o foco deles, que às vezes não é aquele. É o que eu disse há bocado, 

eles estão é preocupados é com os telemóveis, com as saídas à noite. Portanto, para mim 

a inadaptação deles, está relacionada com o perceberem o que é que estão cá a fazer. Ou 

seja, por exemplo nesta turma 11.º ano, o facto de terem saído uma série deles, que 

depois também criam aqui uma má influência, melhorou muito. Eles perceberem “o que 

é que eu tenho de fazer”… se eu estiver no estágio com 20 módulos para fazer, ou se 

tiver 20 módulos em atraso, porque eles vão passando sempre, aqui não há retenção… 

eu sei há escolas que os retêm, embora a legislação. 

E – Que eu tenho conhecimento… 

P9 – Não, não é? Esse para mim é um dos problemas do curso, ou seja, a escola 

regulamenta, mas tem de regulamentar de acordo com a legislação. Portanto eles têm de 

passar. E nós temos aqui muitos alunos com muitos módulos em atraso. O 11.º ano já 
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percebeu que não pode ter muitos módulos em atraso, se não, não vai acabar. Chegam 

ao 12.º ano… porque nós não vamos dar oportunidade de eles andarem cá, acabou o 

12.º ano, depois ou fazem exame, ou vão à vida deles, ou então não acabam o curso. E é 

assim, se eles não acabam o 12.º ano, ficam com o 9.º ano, os cursos profissionais são 

assim. 

E – Como é que estas dificuldades são geridas com os alunos, ou a nível da equipa de 

docentes? 

P9 – Aquilo que eu sinto é que o trabalho é dos professores, não é dos alunos. Nós é que 

somos sobrecarregados com trabalho. O aluno não passa, nós fazemos uma recuperação, 

o aluno vai a exame. São dadas as oportunidades aos alunos, ou seja o trabalho é sempre 

mais nosso de os motivar. É aquilo que eu digo, isto em termos de avaliação tem duas 

vertentes, não unidirecional, tem de ser dos dois lados. E eu sinto, que neste momento a 

escola é mais de um alado, é mais do lado dos professores, do que propriamente dos 

alunos, e isto devia ser: nós motivamo-los a eles, mas eles também nos dão alguma 

coisa. Mas é isso que nós tentamos fazer, nós fazemos as nossas reuniões, tentamos 

arranjar estratégias, tentamos desde fazer trabalhos mais idealizados, recorrer aos 

computadores, tentar arranjar temas que puxem mais por eles. Por exemplo, no desporto 

isso é relativamente fácil, e como as turmas são minimamente masculinas, e esta é outra 

das características deste curso. Portanto, eu tento arranjar às vezes alguns temas mais 

virados para o futebol, tentamos arranjar trabalhos que… e digo eu, mas os outros 

professores também o fazem, tentamos adaptar, no fundo, às preferências deles e de 

acordo com a matéria. Agora é muito mais do nosso lado do que do lado deles, 

infelizmente. 

E – Isto vai um pouco ao encontro da minha pergunta, que está relacionada com os 

apoios que a escola disponibiliza. 

P9 – Aos alunos? 

E – Sim. 

P9 – Têm os apoio que são dados a todos os alunos, que é o SASE, o apoio escolar 

social, o escalão A e o escalão B, e isso tem depois a ver com os vencimentos dos pais. 

E os livros também estão dentro desse apoio. Agora que outro tipo de apoio é que? 

E – Tendo em conta as necessidades que eles têm, as dificuldades, a desmotivação. 

P9 – Eles não têm, eles não nos procuram. Nós é que os procuramos a eles. No fundo, 

nós é que tentamos incutir-lhes esse gosto ou motivação. Agora temos é esses apoios da 

Câmara, dos transportes, das parcerias. 
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E – Que oportunidades é que a escola e curso proporcionam a estes alunos, para a 

ligação ao mundo trabalho? 

P9 – O que nós proporcionamos é exatamente com essa parceria que nós temos. Nós 

proporcionamos trabalho, vá trabalho entre aspas, porque eles não recebem dinheiro. 

Mas no fundo, eles têm estágio durante dois anos pelos, e esse estágio é feito com 

entidades que têm profissionais a trabalhar, ou semiprofissionais, porque o desporto, e 

quando nós falamos em clubes amadores, pagam-lhes ou têm vá lá um vencimento, um 

apoio monetário, digamos assim. 

E – E fora dos estágios? Visitas de estudo, de formações extra? 

P9 – Sim, também temos às vezes. Costuma haver também. 

E – Talvez mais ligada à componente prática? 

P9 – Temos das duas. Acho que isso deve ser realçado, porque apesar dessas 

dificuldades todas, os professores tentam levá-los… mesmo ao teatro, fazer outro tipo 

de atividades, que tem a ver com a nossa cultura, com cultura geral, para que eles 

tenham acesso a outro tipo de experiencias. Teatro é uma delas. Depois, temos outras, 

por exemplo, um jogo de basquete. O professor levou-os a um jogo de basquete, agora 

vai levá-los a um de andebol, levou-os ao estágio do Jamor também, tiveram no centro 

de alto rendimento de atletismo. Portanto, isso eu acho que ele têm tido, experiências. E 

esta escola proporciona experiências a nível de desporto, e até pelas múltiplas atividades 

que tem. Portanto estes alunos dão sempre apoios aos torneios. É uma maneira, também, 

de eles perceberem um bocado, e não ser só nas aulas, mas não “Vocês agora é que vão 

tomar conta”. Há sempre um professor que coordena a atividade, e vou agora dar-lhe 

um exemplo, vamos ter o torneio de badminton, e é uma turma que vai tomar conta… e 

geralmente é a do 10.º ano que faz mais torneios, digamos assim, e depois, arbitra, trata 

da parte dos resultados, e de toda organização e logística do torneio. Atividade e 

dinamismo há aqui na escola, isso há. Acho é que eles às vezes não aproveitam bem as 

oportunidades que lhes são dadas. 

E – E a nível de competência? Que competências são desenvolvidas ao longo dos três 

anos? 

P9 – A nível de prático, têm a nível de gestão, de organização das várias atividades. 

Depois, a nível científico tem a ver com os conhecimentos que eles adquirem com os 

outros alunos, nas matemáticas, nas biologias, no português, na psicologia, na gestão. 

Mas eu penso que se calhar a mais-valia do curso profissional tem a ver com a vertente 

prática, que se calhar nos outros cursos não têm. Eles têm logo experiência de trabalho 
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muito cedo não é? Portanto, eles têm de aprender a relacionar-se com os alunos, com os 

atletas. Eles têm, no fundo, um bocado o papel de treinador e de gestor, porque nós 

tentamos sempre proporcionar-lhes numa atividade, por exemplo… Ah, é verdade, não 

disse mas nas piscinas do Estoril também temos lá uns, nos Bombeiros do Estoril… E 

eles tanto fazem o acompanhamento na piscina, portanto na questão do ensino, não é, 

tentam passar isso aos alunos que têm à frente, dando sempre apoio, obviamente, ao 

professor, eles dão sempre apoio, nunca podem estar lá sem ter uma supervisão. Mas 

depois, têm também uma parte de atendimento ao público, que é também interessante, e 

também têm, às vezes, o ginásio. Têm um bocadinho de tudo. 

E – Uma última questão. Que potencialidades e constrangimentos identifica e verifica 

no curso, tendo em conta a escola onde está inserido, ou seja, esta e não outra. 

P9 – Potencialidades acho que tem, tem bastantes. Acho que o facto de termos muitas 

das instalações desportivas que temos, das parcerias que conseguimos… Acho que lhes 

é proporcionada várias experiências desportivas e diferentes, em diferentes áreas. Penso 

que esse será o ponto mais forte. Em termos de constrangimentos da escola, é o facto de 

a escola estar sobrelotada. Acho que é um constrangimento grande, ou seja, nós temos 

as instalações, por exemplo, desportivas, e às vezes para as poder rentabilizar da melhor 

forma, porque está sempre lá uma turma e não podemos escolher exatamente o espaço 

ideal. Mais constrangimentos? O desinteresse deles pode ser. Eu sei que os professores 

têm de motivar e não sei o quê, mas não pode ser desta forma, chegarem aqui e não 

quererem. A legislação é outro constrangimento, porque quanto a mim, este curso devia 

ser mais fechado, devia permitir que alunos que tenham comportamentos inadequados, e 

esta é a minha opinião, deviam ser postos fora. É demais, devia ser mais… 

E – Rígido? 

P9 – Exatamente, aliás a escola devia ser mais rígida.  

E – Professora não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

P9 – Não, acho que não. Acho que também já dei algumas informações. Mas depois, se 

precisar de alguma coisa pode ligar. 

E – Obrigada pela disponibilidade professora. 
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2.10. Transcrição da Entrevista ao P10 (professor 10) 

 

E – Por forma a iniciar a para tentar perceber um pouco o funcionamento do curso em 

si, e a sua trajetória, gostava que me falasse um bocadinho acerca do funcionamento do 

curso, como por exemplo, dos seus espaços, do plano curricular, a sua duração, a adesão 

dos alunos, as parcerias… 

P10 – Então nós começámos em 92. A escola abriu um 92, e nessa altura começámos 

também com o curso de interpretação. Depois, foram amolgados, também, o curso de 

sonografia e de luminotecnia, que neste momento não estão a decorrer. Só está a 

decorrer o curso de interpretação. Em termos de plano curricular, nós tínhamos 

inicialmente um plano curricular, e neste momento temos outro, por causa da reforma de 

2006. E, este ano letivo, temos ainda uma outra mudança em termos de plano curricular 

devido à nova legislação que saiu para o ensino profissional. Portanto, há mais horas de 

formação em contexto de trabalho, os módulos… Estamos também a tentar integrarmo-

nos no catálogo nacional para as qualificações, e nesse processo também nos exige aqui 

algum repensar do plano curricular. O plano curricular é um plano que tem uma área 

sociocultural que inclui o português, o inglês, a disciplina de integração, educação 

física, e TIC, sendo que TIC nesta escola está feita de forma um bocadinho diferente. Já 

demos aulas de informática, de tecnologias de informação e comunicação, mas neste 

momento, e porque a legislação também nos permite este ano, estamos a desdobrar as 

aulas de TIC pelos anos letivos em português. Nós temos aqui uma dificuldade 

acrescida que tem a ver com os nossos alunos integrarem o Ensino Superior. Têm de 

fazer os exames nacionais das ciências humanísticas, e o plano curricular do ensino 

profissional não abrange nem o número de horas para lecionar esse currículo, nem 

algumas disciplinas desse próprio currículo. Por isso, quer dizer que os nossos alunos 

vão fazer exames nacionais em coisas que eventualmente não tiveram lecionadas. 

Portanto, nós acabámos por acrescentar horas a português das TIC, porque a maior parte 

dos nossos alunos já vem com grande habilidade, grande capacidade de se movimentar 

em termos informáticos, e vêm, por exemplo, com muito mais lacunas a nível da língua 

portuguesa. E então, estamos a dar mais horas, no segundo e no terceiro ano, de língua 

portuguesa, de forma a darmos mais gramática e a prepará-los de facto mais 

intensamente, para o exame de português. E ainda, já que estamos a falar dos exames, 

também vamos ter um professor, que vem de fora, para dar umas horas de história A, 

porque o que nós temos no plano curricular, que foi definido pelo Ministério da 
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Educação, é história da cultura e das artes, que não é exatamente a mesma coisa. Não é 

uma matéria estranha para os nossos alunos, porque já têm a história da cultura e das 

artes, e de alguma forma estudam os vários períodos históricos, mas não deixa de ser 

diferente, e não deixa de ser necessária uma preparação mais específica para esse 

exame. Pronto, depois, na área científica, os nossos alunos têm história da cultura e das 

artes, têm psicologia e dramaturgia. Dramaturgia foi muito defendida por nós porque o 

Ministério na altura tinha proposto matemática… Não que a matemática não seja 

importante, e até é muito importante em arte cénica, eu acho, porque tem muito a ver 

com o espaço e por isso é muito importante, mas tendo de escolher entre dramaturgia e 

matemática, nós tivemos de optar pela dramaturgia. E de facto, fizemos algum finca-pé 

no sentido de ficarmos com dramaturgia no plano curricular. A parte científica é mais ou 

menos isso. Depois, temos a parte técnica, que tem interpretação, movimento e voz 

como disciplinas, e depois tem formação em contexto de trabalho que é já mais ligado à 

área profissional, é mais estar no palco, aprender a estar em palco, fazer algumas peças 

no palco. Aqui na escola nós temos uma parte da formação em contexto de trabalho no 

primeiro e no segundo ano, e ainda alguma parte no terceiro ano, em que é uma 

formação em contexto de trabalho em contexto não real, por isso é na escola. Apesar de 

os espetáculos serem abertos ao público, é ainda dentro da escola. Mas depois, no final 

do terceiro ano, já vão para o TEC, para o Teatro Experimental de Cascais, para um 

grande espetáculo, como formação em contexto de trabalho real. Já têm um horário de 

companhia, por isso não funcionam das 9h às 18h como na escola, já funcionam, por 

exemplo, das 14h às tantas (risos), porque os horários são sempre um bocado 

complicados. Mas é mais um horário para o final da tarde, e muitas vezes vai pela noite, 

que é o horário laboral dos profissionais de teatro. 

E – E quanto aos espaços que têm disponíveis na escola? 

P10 – Nós iniciámos em 92 com um edifício que é o edifício principal da escola, que é 

um tipo de escola primária do Estado Novo, por isso tem as quatro salinhas e tinha uma 

logradouro e as casas de banho. E nós fomos adaptando isso, fomos construindo à volta 

disso. Por isso os logradouros na altura ficaram em secretaria, e fizemos uma cozinha 

dentro da outra parte dos logradouros. As salas foram mais ou menos adaptadas para 

salas de aulas, que já era, mas houve algumas adaptações, nomeadamente para 

movimento e para interpretação. Mas depois, formos crescendo. Tivemos de facto, um 

apoio muito significativo da Câmara Municipal de Cascais, para todo o equipamento 

que aqui está. Fizemos um primeiro pavilhão que é onde nós estamos, o pavilhão João 
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Vasco, e este pavilhão inicialmente foi construído com três salas de aulas… isto era uma 

sala de aula, onde nós estamos… com três salas de aula e um pequeno auditório. 

E – O que está aqui de lado? 

P10 – Sim, que é este auditório que está aqui. Depois, construiu-se este novo auditório, 

o auditório Zita Duarte, que já é um auditório maior, que já tem uma plateia. É versátil, 

é muito versátil, porque a plateia tira-se toda do sítio, e vai-se movimentando para um 

lado ou para outro, mas é um auditório razoável, e leva 60 pessoas na plateia. Ao lado 

desse auditório tinham feito uma salinha, que era a salinha da direção, era onde estava o 

nosso conselho diretivo, que entretanto foi transformado em camarim. Nós aqui fomos 

aos poucos construindo. Essa sala da direção foi acrescentada um pouquinho mais, para 

se transformar num camarim, onde guardamos os fatos e aquilo que eles precisam, e é 

ainda, onde eles se arranjam e entram e saem de cena. Depois, foi construído este 

espaço aqui, que foi inicialmente uma biblioteca, e que hoje é a secretaria. Já foi sala de 

direção também, e hoje é secretaria. A secretaria estava inicialmente no edifício original. 

Construímos um espaço diferente, que está do lado de trás deste edifício que é a nossa 

biblioteca, é o nosso centro de recursos. É uma coisa pequena, modesta, mas que já 

abrange e é maior que este espaço que está aqui, e permitiu que a secretaria viesse para 

aqui. E depois, viemos para aqui como direção, porque sentimos que estamos aqui no 

meio da escola, é como se fossemos o coração da escola, e que é daqui que parte tudo 

aquilo que faz a escola funcionar. E a direção e a secretaria estavam muito longe uma da 

outra, e desta maneira, nós estamos mais perto uns dos outros, também funcionamos 

melhor, porque nos conseguimos articular melhor. É mais fácil ir ali à porta ao lado, e 

conversarmos, ou elas virem aqui. Em relação ao espaço penso que é isto. É engraçado 

porque nós continuamos praticamente com o mesmo número de alunos e o espaço não 

chega. E nós vamos crescendo, não é? Porque cada vez mais, com o espaço também 

vem uma qualidade de ensino que é diferente, e que é mais arrojada, onde procuramos 

dar mais, onde procuramos experimentar mais. Por isso acabamos sempre por ter 

espaços… Estamos apertados. 

E - Já agora a escola está mais ou menos com uma média quantos alunos? 

P10 - 130 mais ou menos. Nós temos autorização para 134. Neste momento temos um 

pouco mais, somos capazes de ter uns 138. Mas isso também tem a ver com a obrigação 

que o Ministério exige em relação às turmas. Por isso, ultrapassamos esse limite com 

autorização deles. Mas, é à volta dos 130 que temos.  

E – Já percebi que têm uma parceria muito vincada com o TEC. Que outras parcerias é 
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que a escola tem? 

P10 – É assim, a nossa parceria com o TEC é mais do que uma parceria. Com o TEC e 

com a Câmara Municipal de Cascais. Todas as escolas profissionais têm uma entidade 

proprietária, e a entidade proprietária da escola é uma associação com o mesmo nome 

da escola. Portanto, é a Associação Escola Profissional de Teatro de Cascais, e os sócios 

dessa associação são o Teatro Experimental de Cascais e a Câmara Municipal de 

Cascais. Por isso, eles são de alguma forma os donos da escola, e é óbvio que são uma 

grande mais-valia para a escola, porque o TEC, com todo seu apoio logístico, em termos 

de produção, em termos de armazém, de roupas, de tudo, da técnica, da parte dos 

técnicos... Há um grande apoio do lado do TEC em termos de produção artística. Por 

outro lado, Câmara Municipal de Cascais, tem sido uma grande mais-valia. Nós não 

teríamos crescido, nem consegui fazer metade daquilo que fazemos sem a Câmara 

Municipal de Cascais, porque de facto há sempre orçamento. Algo que é significativo 

para a escola, no sentido do nosso crescimento, da nossa melhoria, a nossa 

continuidade, de continuidade de dar um ensino de qualidade, de termos e estarmos 

mais ou menos bem apetrechados para esta área profissional, que não é fácil, porquê 

tudo custa imenso dinheiro. Tudo é muito caro na parte teatral, na produção. E a Câmara 

tem sido de facto um grande apoio nessa área, para além de ser um apoio também 

quando nós precisamos de alguma diretriz. Nós temos na nossa direção a Dra. Lurdes 

Bettencourt, que é da Câmara Municipal, a Dra. Ana Clara também estava no nosso 

conselho financeiro antes de vir para aqui, e de facto são pessoas que sempre… elas não 

estavam só em papel, não estavam só em presença, ou só em nome de uma direção, 

eram pessoas muito ativas na escola, eram pessoas que ajudavam, que participavam, que 

apoiavam, mesmo que fosse com ideias, com conversas. Por isso, estas ligações, tanto 

com o teatro como com a Câmara, são muito importantes para esta escola. 

E – E a adesão dos alunos ao curso? E aqui remetendo um pouco mais para o primeiro 

ano. 

P10 – Nós geralmente temos muito mais do que aquilo que precisamos em termos de 

candidatos. Nós abrimos geralmente as inscrições em Março. Este ano abrimos mais 

cedo, já estão abertas. Nós não precisamos de fazer muita publicidade para os 

candidatos virem ter connosco, e conhecem-nos de todo o lado. Vem gente do Açores, 

da Madeira, do Norte, do Sul, nós recebemos alunos de todo o país, e ele procuram-nos 

porque percebem que os nossos alunos têm algum sucesso profissional. E eu acho que é 

muito através daí. É através daqueles que conseguiram, que eles acabam por criar esta 
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expectativa de também eles conseguirem. De os verem na televisão, de os verem no 

teatro, e é óbvio que o nome Carlos Avilez também tem muito peso nesta seleção, e 

neste querer destes candidatos. Mas, muitos também vêm sem saber quem é o Carlos 

Avilez, não é? Percebem depois de cá chegarem. Mas eu acho que o facto de os nossos 

alunos estarem lá fora, a conseguirem, a trabalharem e a falarem da escola… porque eu 

acho que é uma coisa que também é importante de se perceber e que para nós é 

gratificante, que é: sempre que são entrevistados para um jornal ou para qualquer coisa, 

eles falam sempre da escola como um percurso importante na vida deles, e na carreira 

deles. E, isto ajuda-nos muito em termos de publicidade. Eu acho que isto é uma grande 

mais-valia. 

E – Quais são as motivações que estão na origem do curso, e neste caso a escola. 

P10 – Deixe-me só acrescentar mais um aspeto. 

E – Claro. 

P10 – Nós o ano passado não tivemos tantos candidatos como estávamos à espera, e 

como temos estado habituados, e tivemos muito poucos candidatos de longe daqui. Nós 

estamos habituados a ter gente de Braga, do Porto, de Faro, e de facto não tivemos essas 

pessoas. E eu entendo-a um pouco devido a esta crise financeira que estamos a passar, e 

a conjuntura do país, porque o virem alunos de longe é um acréscimo financeiro muito 

grande para as famílias, porque têm e alugar casa, têm de pagar alimentação extra, há 

uma séria de custos que depois são mais complicados de serem geridos pelas famílias. E 

depois, ainda há muita gente lá fora que acha que a Escola Profissional de Teatro é uma 

coisa paga, porque é privado não é? Nós temos uma entidade privada com dinheiros 

públicos, e por isso não podemos cobrar mensalidade, mas nem toda a gente sabe disto. 

Portanto, há muitos candidatos que vêm, e que quando nos encontram pela primeira vez, 

uma das primeiras perguntas é: ”Quanto é que pagamos de propina?” E de facto não há 

propina nesta escola. Não é autorizado nas escolas profissionais. E isso também, por 

vezes, quando estamos perante a conjuntura atual, também tem algum peso nas famílias. 

Em relação ao que me estava a dizer... Ouve inicialmente um encontro no TEC. 

Realmente o que aconteceu foi o antigo secretário de estado, que foi ao TEC ver uma 

peça, e fez essa proposta, lançou esse desafio o professor Carlos Avilez e ao Teatro 

Experimental de Cascais. E o professor Carlos agarrou isso e começaram a trabalhar na 

escola, nesse projeto. E foi assim que a escola nasceu. Inicialmente, estávamos, 

também, associados à escola de música, que depois se separou desta escola e fez o seu 

percurso. E nós mantivemos aqui neste espaço inicial.    
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E – Pensando agora um pouco no seu trabalho enquanto coordenadora pedagógica, e já 

percebi que não há propriamente um diretor de curso, como é que vê o seu papel? 

P10 – Exato, nós não temos diretores de curso aqui. Nós tínhamos antigamente, antes da 

Dra. Ana Clara vir para cá, a diretora pedagógica, tínhamos diretores de turma… 

tivemos aqui o professor orientador de todos os alunos, que eu já passei por esse 

trabalho, por essa função. Mas, na altura tínhamos diretores de turma, e tínhamos a 

psicóloga que era eu, e assessora da direção. Portanto, eu fazia muito trabalho de 

direção. Neste momento, a Dra. Ana Clara é diretora, é… abaixo do Carlos 

praticamente. Ela e o professor Carlos Avilez são os grandes coordenadores 

pedagógicos desta escola neste momento. Eu como assessora de direção e com a 

experiência que tive anteriormente, sinto que sou um elemento chave nesta equipa. A 

Dra. Clara chegou aqui com uma grande experiência de Câmara, um grande 

conhecimento de educação e daquilo que é importante no processo educativo de jovens, 

mas todo o processo de logística, legislativo foi algo que nós temos estado em 

articulação uma com a outra, a ver quais são as melhores mudanças, quais são as 

melhores alterações, qual é o melhor caminho para a frente. E pronto, neste momento a 

escola está num momento de mudança, de arrumação de coisas, de arrumação de ideias, 

de arrumação de formas de fazer. Por isso, não há um coordenador de curso de facto. 

Quem coordena toda a parte pedagógica é a Dra. Ana Clara, e com todo o apoio que eu 

lhe possa dar, e que ela queira que eu lhe dê. E eu, neste momento, estou mais em 

funções de psicóloga, articulando sempre com ela, e percebendo quais são as lacunas, e 

aquilo que é importante fazer, onde é que é importante intervir. E faço muito o 

atendimento dos alunos. Os alunos mexem muito por dentro. Este curso faz com que se 

mexa muito interiormente, nos sentimentos, nas emoções, nas histórias de vida 

passadas, e é importante eles terem um sítio onde sabem que é um porto seguro, onde 

podem conversar das coisas, do que estão a sentir. E depois, por outro lado, é também 

gerir os talentos, ajudá-los a gerir essas coisas, ajudá-los a gerir as melhores atitudes 

perante um processo educativo, e perante um processo educativo que é um pouco 

diferente dos outros, porque é um processo educativo artístico, é mais criativo. Portanto, 

há uma maior liberdade, que às vezes precisa de ser gerida. E eles precisam de saber 

gerir isso. Por isso, a minha intervenção vai muito por aí. 

E – Acaba então por ter uma relação muito próxima com os alunos? 

P10 – Sim, e com a direção também. Através da Dra. Ana Clara, tenho algum papel 

também relacionado com os professores e os alunos, mas mais sempre em coordenação 
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com ela, e em articulação com ela. 

E – Pensando então neste trabalho de gestão e de funcionamento do curso, a escola têm 

algum dispositivo de avaliação relativo a esse trabalho? 

P10 – Nós temos um documento escrito que vai nesse sentido, que ainda não entrou de 

facto em vigor, mas eu sei que é uma preocupação da coordenadora pedagógica atual, 

que é a Dra. Ana Clara. É algo que está a ser pensado, e que provavelmente vai ser 

executado no próximo ano letivo, não sei. Mas penso que é algo que a preocupa, e que 

precisa de ser colocado em marcha. 

E – Passando ao percurso escolar do alunos, quais são as maiores dificuldades que 

vocês sentem na inserção destes alunos na escola? 

P10 – Nesta escola? 

E – Sim. 

P10 – Alguns dos alunos vêm de algum processo onde já conhecem o que é o teatro. 

Mas, a maior parte dos nossos alunos não imaginam para o que é que vêm, mesmo. 

Pensam que o processo de aprendizagem artística é mais simples, mais fácil. Mas não é, 

é muito mais complexo, e às vezes encaixar neste processo e nesta complexidade 

criativa nem sempre é fácil para jovens vindos do 9.º ano. Eles rapidamente percebem 

que estão numa escola diferente, que a escola não funciona como uma escola secundária 

normal, que as exigências não são de uma escola secundária normal. Eles são muito 

mimados aqui. Eu acho que os nossos alunos são muito mimados. São muito 

aconchegados, mas também exigimos muito deles, e eu acho que é por isso mesmo que 

nós os mimamos e tratamos deles de uma forma diferente, porque são meninos que têm 

de trabalhar muito. Pensando que eles estão em atividade escolar, das 9h às 18h da 

tarde, e que muitos alunos moram longe, e têm todos os trabalhos de história e cultura 

das artes, de inglês, de português, de todas as outras disciplinas para fazer e para 

estudar, mais as peças em curso… eles geralmente têm duas peças em curso ao mesmo 

tempo. É decorar papéis, e por vezes papéis que são muito diferentes um do outro. 

Podem estar num aula, em interpretação a fazer uma coisa que é dramática, e em 

formação em contexto de trabalho estar a fazer uma coisa que é cómica. São dois 

registos completamente diferentes, e que são pedidos ao mesmo tempo. E isto, para 

jovens de 15 anos é muito complicado. Nós começamos lentamente. No início fazemos 

muito Gil Vicente, e eles aprendem muita técnica com o professor Carlos Avilez, de 

interpretação. É a nossa integração, é a nossa forma de os integrar também. É muito a 

aprendizagem da técnica no primeiro ano. Mas eles, muito rapidamente, se apercebem 
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que aquilo que vai ser exigido deles aqui dentro é muito e muito diferente daquilo que 

eles estavam habituados. Por isso, aquele aluno que é muito bom aluno no secundário, 

que faz tudo direitinho, e que estuda muito, e que tem muito boas notas, aqui pode não 

ser tão bom. E vice-versa. Um aluno que não conseguiu lá fora, pode chegar aqui e ser 

brilhante, porque de repente descobre algo que gosta, algo que se apaixona, e percebe o 

processo criativo. Portanto, eu acho que quando eles percebem esse processo, eles 

percebem o que é a criatividade, a imaginação, eles depois conseguem ir para à frente 

sem grande dificuldade. 

E – Então é nesse apoio dessa descoberta que vocês gerem as dificuldades dos alunos? 

P10 – É nessa descoberta, mas é também muito pela conversa. Converso muito com os 

alunos no sentido das atitudes… Aliás não são só os alunos. Eu lembro-me de que 

quando entrei para aqui como psicóloga, fui assistir a um ensaio que o professor Carlos 

estava a fazer com o 3.º ano, a convite de professor Carlos, para também me começar a 

inserir nas coisas. E eu de repente agarrei-me à plateia, agarrei-me à cadeira onde estava 

sentada, porque eu fiquei um bocadinho assustada. Eu pensei: “Onde é que eu estou?” E 

eu trabalhei em áreas muito complicadas, trabalhei na área da toxicodependência, na 

área da psiquiatria, por isso eu estava habituada a coisas duras. Portanto, aqui não era 

uma coisa nesse campo de dureza, mas era noutro campo de dureza não é? Estamos com 

jovens, com gente muito pequena, a trabalhar coisas muito adultas, e eles crescem muito 

depressa aqui, e tem de se ter também algum cuidado com este crescimento tão rápido. 

Por isso, temos de estar aqui, não como almofadas, mas quase. Temos de ter aqui um 

espaço que também seja de contentor, que também seja de um grande apoio na gestão 

de cada aluno, e da sua vivência da escola. 

E – Essa era a minha próxima questão: Que apoios são disponibilizados pela escola para 

estes alunos, para além do da psicóloga? 

P10 – Eles não têm muitos. É sim, eles têm de crescer aqui dentro. É um crescimento 

muito grande e rápido aqui dentro. É óbvio que nós articulamos muito com as famílias, 

e as famílias connosco, e para aqueles que estão longe, isso é um fator muito 

importante, porque é “securizante” para as famílias, e é “securizante” para nós. Por isso, 

essa articulação com as famílias é extremamente importante. E nós, ao contrário de 

algumas escolas, temos país muito envolvidos. Os pais vêm à escola, as nossas reuniões 

de pais são bem concorridas, eles vêm à escola. Esta porta está sempre aberta para quem 

precisar de entrar, quem tiver dúvidas atendemos o telefone. Estamos em constante 

contacto com os pais. Depois, temos o meu apoio a nível psicológico, mas também aqui 
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a Dra. Ana Clara fala muito com os alunos no sentido de eles por vezes estarem um 

bocado perdidos, porque tem módulos para fazer e não conseguem. Alguns vêm com 

grandes dificuldades em inglês, e nós temos um grupo de inglês, que reúne aqui com a 

Dra. Ana Clara, que lhes dá apoio de inglês. E não é um apoio de inglês, de aprender 

inglês, é um apoio que é muito importante, que é aprender a aprender, que é eles 

perceberem como é que se estuda, eles perceberem como é que vão procurar as coisas. 

Pronto, às vezes também lhes falta isto. Perceber como é que eles se mexem na 

aprendizagem. Depois, eu acho também que cada professor aqui dentro, apesar… é 

assim as escolas profissionais têm um senão que é os professores não serem do quadro, 

e portanto vêm aqui dar umas aulas e vão-se embora. Mas a maior parte dos nossos 

professores já estão a fazer isso há imensos anos aqui, alguns professores estão aqui 

desde o início, e já vestem um bocado a camisola da escola também. Por isso, também 

se preocupam que o aluno consiga, é uma preocupação acrescida, é uma tentativa de 

apoio. Temos, por exemplo, uma professora de inglês que dá algumas explicações na 

sua hora de almoço. Há alunas com mais dificuldade, ou alunos com mais dificuldade. 

Nós temos duas alunas russas, e uma delas têm muita dificuldade em português, ela 

estuda sempre em russo, e depois tem de fazer a tradução para português, que é um 

trabalho acrescido. E, neste momento, está em explicações com a professora, e esse tipo 

de apoio é muito importante. Neste momento foi proposto pela professora de inglês um 

apoio extra para aqueles alunos que não estão a conseguir. É um apoio extra, e um favor 

que a professora vai fazer, digamos assim, porque o nosso orçamento cobre as horas de 

curso, as horas que têm de ser lecionadas, e pouco mais. Portanto, há muito pouca 

margem financeira para inventar muita coisa a pagamento, porque é quase impossível. 

Mas temos professores que estão muito dedicados à escola, e isso é importante.  

E – Estou a perceber que o grande apoio que vocês disponibilizam aos alunos, é o 

tempo que dão aos alunos. 

P10 – Também. Temos também um apoio… o inglês é assim a nossa, e sempre foi, a 

nossa grande dificuldade. Algumas escolas profissionais lecionam um inglês muito mais 

básico, e nós não. Nós temos um inglês, neste momento, igual ao que se dá no 

secundário praticamente. Eles fazem exame nacional de inglês. E para os nossos alunos 

o inglês é muito importante, porque muitos deles querem sair daqui e ir para Londres. 

Londres ou no Reino Unido. Alguns já foram para os Estados Unidos. Por isso há aqui 

uma grande necessidade de eles saberem inglês, para o percurso deles é importante. E 

nós, nessa perspetiva, já autorizados pelo Ministério, temos as turmas de inglês… É 
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assim, nós temos duas turmas, por exemplo, de cada ano, e o inglês é lecionado para as 

duas turmas à mesma hora. O que acontece é que há um teste de diagnóstico inicial, e os 

alnos são divididos dentro das duas turmas, está a ver? Há uma professora que fica com 

os alunos que têm mais dificuldades, e há outra professora que fica com os alunos que 

têm menos dificuldades, de forma a que aqueles possam ir voando e ir fazendo os seus 

trabalhos, e a outra vai trabalhando as questões básicas com eles, tendo ela como 

objetivo que eles cheguem ao mesmo patamar dos outros. Pronto, e isso ajuda muito. É 

óbvio que temos sempre algumas dificuldades, e alguns problemas que são mais difíceis 

de ultrapassar, porque temos meninos que chegam com um inglês muito deficitário. E 

vêm já com a ideia que nunca vão perceber, e depois mudar isto neles é muito 

complicado. Mas estamos a tentar fazer isso, e acho que eles todos chegam ao final a 

saber, pelo menos, manusear a língua e utiliza-la E depois, é trabalhar muito o sonho 

com eles, porque se por um lado estes alunos vieram para aqui porque era um sonho, 

muito rapidamente… e porque é uma escola muito competitiva, e nem sempre a 

competição é muito saudável. 

E – Entre eles? Cá dentro? 

P10 – Sim, e nós precisamos às vezes de os puxar cá para baixo, e pôr-lhes os pezinhos 

no chão, e dizer “Vamos lá ver isto outra vez e ver como é que isto está a correr”, 

porque muito rapidamente aqueles que conseguem, vão por aí fora, e aqueles que 

sentem que conseguem um bocadinho menos desmotivam-se do seu sonho. Pronto, e 

manter este sonho aceso não é fácil às vezes para alguns alunos. Mas também temos um 

historial de casos de meninos que pareciam estar apagados e que depois saem daqui e 

são brilhantes lá fora, e de meninos que estavam apagados no primeiro e no segundo 

ano, e que de repente no terceiro ano dão o salto, e nós ficamos todos surpreendidos. 

Por isso, tudo é possível. É muito acalentar este sonho que eles têm no sentido de 

saberem agir sobre ele, acreditarem nele, de perceberem quais é que são as ferramentas 

para chegar a ele.  

E – Passando agora à ligação ao mundo do trabalho, quais são as oportunidades que a 

escola proporciona aos alunos neste sentido? 

P10 – Eu dou psicologia ao 3.º ano. Eles têm o último módulo de psicologia sobre 

gestão de carreira, onde eu trabalho muito com eles o projeto, como se faz o projeto, 

quais são as entidades que nós precisamos de contactar para financiamento, vêm 

entidades de fora falar com eles também sobre isso, atualizo-os um pouco no sentido 

das candidaturas que existem para projetos mais pequenos. Pronto, eu faço todo um 



227 

 

trabalho de integração nesse sentido. Depois, vem a Patrícia Vasconcelos, que trabalha 

muito na área, e que no fundo é a pessoa que contrata maior parte dos meninos para as 

telenovelas, televisão e filmes. 

E – Da Plural? 

P10 – Da Plural exatamente, acho que sim. E ela vem trabalhar com ele o estar… a área 

profissional a outro nível, que é: como é que se faz um casting; como é que é a nossa 

atitude; como é que a atitude profissional a ter na televisão; como é que se gere toda 

uma carreira. Ela faz o currículo artístico com eles, e eu faço o currículo criativo, que é 

um bocadinho diferente. Deixa-me ver mais coisas. Eles têm isso, e depois têm todas as 

ligações e mais algumas com o exterior, que nós possamos providenciar para eles.  

E – O próprio TEC? 

P10 – O TEC… O TEC acaba por às vezes ficar pontualmente com alguns alunos. 

Todos os anos eles fazem processos de estágios, uma candidatura, e acabam por ficar 

com dois, três, quatro alunos. Mas, é um processo que não é para todos, e depois é 

assim, é importante que eles sigam em frente, é importante sim que o TEC dê respostas 

a algumas pessoas, mas que eles percebam todos que a resposta não vai ser sempre para 

todos no TEC. Hoje será para uns, amanhã será para outros, porque o TEC também não 

tem possibilidade, nem financeiras, nem logísticas para todos os alunos. Mas a 

mensagem que eu acho que é mais importante passar para eles, e que quero passar, é de 

que os horizontes são muito maiores do que isto que eles veem aqui. Por isso, eles têm 

de ir à procura, têm de voar, têm de procurar outras coisas. E, de facto, temos tido 

alunos que o fazem. Nós tivemos dois gémeos, há uns anos atrás que vieram da Covilhã 

para aqui, e que tiveram um grande apoio até da segurança social de Cascais, na altura, 

e que sempre disseram que iam para Hollywood, e a gente ria-se.  

E – E foram? 

P10 – E foram! E foram sozinhos, sabe? Foram porque eles queriam ir. Depois de 

saírem daqui estiveram a trabalhar um ano, para ganharem dinheiro para as viagens e 

para terem algum dinheiro de bolso, e foram. Foram, já vieram, vão e vêm, já levaram a 

mãe. Tem sido um percurso realmente muito interessante, cada um à sua maneira, 

porque apesar de serem gémeos estão a fazer percursos diferentes. Um está mais 

direcionado para a área da moda, e o outro mais direcionado para filmes e para 

atividades de cinema. Mas, ambos fizeram um percurso muito interessante. Depois, 

tivemos também dois alunos que também queriam muito ir para Londres, e eram 

namorados, e foram. Também estiveram a trabalhar um ano inteiro. É muito o regime. 
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Trabalharam um ano inteiro, foram para lá, foram trabalhar em Londres, e os recursos 

financeiros eram escassos. Eram miúdos de famílias muito modestas, em termos de 

capacidade financeira, e eles tiveram uns 10 anos em Londres a viver. Depois, ela 

concorreu a um casting que houve em Londres, e foi para Nova Iorque, para o 

conservatório de Nova Iorque. E tudo por eles próprios. No fundo, quando querem, 

querem muito e procuram, e percebem o que se precisa de fazer. Nós estamos sempre 

disponíveis para tudo o que eles precisarem em termos de informação, em termos de dar 

a conhecer quem é que eles são, cartas de recomendação, estamos sempre disponíveis 

para eles. Há dois alunos nossos neste momento… Um deles fez um estágio Leonardo 

da Vinci, que também veio de Faro, filho de pescadores, com imensas dificuldades 

financeiras, e nunca ele imaginou. Ainda hoje ele diz que não sabe se foi ele que 

escolheu a profissão, ou se foi a profissão que o escolheu a ele, e foi para Belfast fazer 

um estágio, numa companhia de teatro, ficou logo a trabalhar nessa companhia, já não 

voltou a Portugal, e agora está nos Estados Unidos com essa mesma companhia. Estão a 

fazer uma digressão. E foi uma coisa que ele nunca imaginou, com que ele nunca 

sonhou. É aquela atitude fura vida, e de que “eu tenho mesmo de fazer alguma coisa por 

mim”. E eu acho que os nossos alunos têm muito isso, muitos deles têm muito disso. 

E – Essa história remete um pouco para a minha próxima pergunta que é: Quais é que 

são as competências que estes alunos desenvolvem ao longo do curso? E como é que é 

feita essa preparação? 

P10 – Eu acho que muitos deles desenvolvem competências na área artística no sentido 

da memória, da atitude profissional como atores. Eles acabam por ser pessoas muito 

flexíveis dentro de uma rigidez artística. Deixe-me lá ver se eu me consigo explicar. Há 

muitas obrigações como atores. Eles sabem que não é possível chegar atrasados, não é 

possível faltar a um ensaio, não é possível faltar a uma apresentação, não é possível. E 

aí, eles não faltam. Se tiverem de faltar, faltam a uma aula de inglês, ou faltam a uma 

aula de português. O que também não está bem, mas eles percebem muito rapidamente, 

aqui dentro, que a área artística é um Deus, é como se aquilo ali não pudesse falhar 

mesmo, porque se falhar então falha tudo o resto. É uma área dentro da escola que é 

muito importante. É óbvio que temos alunos que são muito bons na área artística, e não 

são tao bons na área científica e sociocultural. E depois, temos aqueles alunos que são 

excelentes na área científica e sociocultural, mas não são tão bons na área artística. E 

depois, temos aqueles que conseguem muito bem nos dois lados. Mas uma coisa eles 

aprendem todos: que há regras da área artística que não podem sequer ser pensadas 
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desrespeitar. E isto leva-os muito longe. Nós temos um aluno também neste momento, 

numa escola Shakespeariana, que não é em Londres, é mais para norte, mas que quando 

foi aceite, nós recebemos uma carta da escola a procurar outros alunos que nós tivemos, 

porque ficaram espantados com as atitudes e o comportamento do Simão. É óbvio que 

era aqui um aluno exemplar, e um aluno que sabia muito bem onde estava, muito para 

si, mas com uma atitude muito correta em termos artísticos. Ele sabia qual era a direção 

que tinha de tomar. E eles disseram: “Podem dizer que os vossos alunos podem vir para 

cá. Como estes queremos mais”. E isso, de facto é gratificante, não é? Mas é muito isto 

que eles aprendem aqui, e isto todos eles aprendem muito rapidamente, porque é uma 

coisa que é muito batalhada aqui. E depois, também trabalhamos muito com eles as 

competências da área sociocultural e científica. Um ator não pode ser burro, um ator 

tem de ser inteligente, tem de saber falar, tem de pesquisar muito. Eles quando chegam 

aqui acham que ir para um palco é só decorar um papel. Mas não é! É pesquisar esse 

papel, é pesquisar a história desse papel, é perceber o que é o autor da peça vai fazer 

com ela. E tudo isto, eles aprendem a fazer aqui. Por isso, há toda uma investigação que 

é feita á volta de uma personagem de um papel de uma peça. E eles aqui vão muito 

preparados para fazer esse tipo de coisas. E depois, é prepará-los um pouco para vida. 

Eu acho que à vezes pecamos um pouquinho… eu não sei se é a escola se é o meio 

envolvente… por muito que nós tentemos trabalhar com eles, por vezes ainda nos 

surgem miúdos com muita superficialidade, com alguma dificuldade em olhar para isto 

como um projeto que vai servir os outros, porque estar em palco é isso mesmo. Não é 

outra coisa. Mas, muitos vêm para aqui… inicialmente vêm para aqui com a ideia de 

“Eu vou ser vedeta!” “ Eu vou se famoso!”. E, de repente, perceber que ser famoso 

implica uma série de outras coisas, e que tem a ver com o deixar de trabalhar para nós, 

para trabalharmos para os outros, e tem a ver com o deixar de olhar para o nosso 

umbigo, para conseguir olhar para os outros que estão à nossa volta, e conseguir 

trabalhar com os outros. Para alguns é muito difícil, e à vezes três anos não chegam para 

mudar isso neles, precisam de mais alguma coisa. Mas depois lá fora eles são um grupo. 

Eles saem daqui muito família, saem daqui, mesmo às vezes andando às turras uns com 

os outros, eles saem daqui a apoiarem-se muito uns aos outros. Eu vejo os alunos lá 

fora, de anos diferentes, de épocas diferentes de escola, que se apoiam muito uns aos 

outros, que contam muito uns com os outros. E isso, para nós, é gratificante também. E 

isso são tudo competências muito importantes que eles devem levar para a vida, 

independentemente de irem para o teatro ou não, porque muitos chegam ao terceiro ano 
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e escolhem ir para outras coisas, escolhem outras áreas profissionais, vão para a 

faculdade tirar outro tipo de coisas. 

E – Acaba aqui por ser também um pouco a descoberta não é? Se é isto ou não. 

P10 – Claro, claro. 

E – Pensando agora na escola e nas características específicas da escola, e para 

terminar: Quais são as potencialidades e os constrangimentos que identifica no curso, 

tendo em conta especificamente esta escola e não outra? 

P10 – Quais são as potencialidades? 

E – E os constrangimentos, tendo em conta as características específicas da escola. 

P10 – Eu acho que as potencialidades desta escola são imensas. Eu acho, e eu costumo 

dizer isto a pessoas que eu conheço, amigas, que as pessoas que aqui trabalham, com 

estes alunos, não têm noção da importância que eles são na vida deles. Eu tenho essa 

noção mais aguçada por ter trabalhado em áreas mais complicadas. E eu acho que este é 

um projeto muito importante para os jovens que por aqui passam, e as nossas 

potencialidades são enormes, porque eu acho que nós podíamos ter uma escola muito 

maior, com outros tipos de curso também, com outro tipo de apoios, de espaços… eu 

acho que era possível fazer muito mais do que o que aqui se faz agora. Uma das coisas 

que nos limita muito, muito é o espaço, é a dificuldade em ter professores contratados, 

que se prende sempre com a dificuldade financeira. Mas eu tenho muito esta noção de 

que as pessoas não percebem, os professores, a direção, a importância que têm, e a 

potencialidade do papel deles. Estes miúdos saem daqui, de facto, pessoas muito boas, 

pessoas muito construídas, construídas por eles próprios, muito a criar a o seu ser. O que 

é difícil depois de noutras escolas acontecer. Eu não vejo isso noutras escolas. Até nas 

faculdades e universidades nós não vemos isso. Nós vemos miúdos que vão para um 

aula, onde a matéria é debitada, e nós vamos aprendendo conforme aquilo que nos é 

dado. E aqui não. Aqui explora-se muito, é muito trabalho de laboratório, é muito 

trabalho de laboratório sobre si próprio. E isso, ajuda-os muito. Portanto, eu acho que o 

nosso potencial é enorme. A possibilidade de receber mais mestres, melhores mestres. 

Eu acho que nós temos uma área artística repleta de grandes pessoas, pessoas 

importantes que são muito a estes meninos, não é? Agora, era preciso ter mais, era 

preciso conseguir mais. Mas essas pessoas… alguns vêm por pouco, porque também 

lhes dá algum gozo dar aulas, mas era importante. E depois, é o espaço, porque de facto 

nós precisávamos de mais espaço. 

E – Pronto, não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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P10 – Ainda em relação à última questão. Os nossos alunos têm muita necessidade de 

ensaiar sozinhos, não é, porque isso é percurso deles, é o processo de estudo, é o ensaio. 

E muitas vezes precisam de ensaiar sozinhos, para melhorar, para fazer, e não temos 

espaço para fazerem isso. Está sempre praticamente cheio, todas as salas estão cheias 

das 9h às 18h da tarde, com raras exceções. Seria importante criar aqui espaços em que 

eles possam de facto ensaiar e ter o seu espaço de estudo não é fácil.  

E – É um trabalho muito individual, que eles também têm de fazer não é?  

P10 – É, é! acho que está tudo. 

E – Professora, resta-me agradecer-lhe. 
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3. Transcrições dos Focus-group aos Alunos Finalistas dos Cursos Profissionais 

 

3.1. Transcrição do Focus-group ao Grupo 1  
 

E – A minha primeira é: Como é que vocês se sentem enquanto alunos do ensino 

profissional? 

J2 – Não sei, sentimo-nos mais “velhos”. Está quase a acabar. 

A4 – Mas sentimos como? 

E – O que é que é para vocês ser um aluno do ensino profissional? 

A4 – É igual aos outros, simplesmente temos é outras regras. 

E – Que regras são essas? 

J2 – Não temos testes. Depois o funcionamento das aulas é diferente. 

A4 – As faltas são rígidas… Não podemos faltar, não podemos chumbar o módulo, 

temos de… 

P – Ir a exame, ou pagar para ir para exame. 

A4 – Temos é regras mais rígidas do que os outros. 

P – Basicamente... 

A4 – Não há faltas de atraso, por exemplo. Não podemos dar faltas de atraso. 

P – Basicamente nós fazemos trabalho prático, e temos mais carga horária, enquanto os 

outros fazem… nas áreas depois é trabalho teórico e têm menos horas. Basicamente a 

diferença é só essa, porque de resto é igual. 

J2 – Dão uma matéria e fazem um teste, e nós não temos módulos, que é diferente. 

A4 – Não, eles é muita matéria, e toda a matéria num teste. Nós, é módulos… cada 

módulo é uma matéria, e cada módulo é um mesmo teste e uma mesma matéria. 

E – Nunca se sentiram de alguma maneira diferentes por estarem num curso 

profissional? 

A4 – Não. 

J2 – Não. 

P – É igual. 

E – Ok. Em relação ao funcionamento do curso, como é que vocês o classificam? 

Acham que funciona bem e que está bem organizado, tanto a nível de espaços como de 

recursos? 

A4 – Espaços temos, material mais ou menos. 
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J2 – O material temos de ser nós a comprar maior parte das vezes. 

A4 – Pois. 

J2 – Depois, em relação aos computadores e isso, dão para usar bem. 

A4 – Mas não são só nossos, também são de outras pessoas, e depois há pessoas que 

não têm pen e precisam de guardar as coisas, e não podem guardar lá, porque o 

computador está programado para que, em cada vez que encerra, apagar tudo o que está 

no ambiente de trabalho. 

J2 – Ou seja, tem de se ter uma pen para um curso destes, se não fica-se sem trabalhos. 

E – E a nível de organização do curso, como por exemplo, os módulos que têm. 

P – Os módulos estão bem, mas se calhar há algumas… 

J2 – As aulas é que estão mal contadas. 

E – Como assim? 

J2 – Dão aulas a mais, ou dão aulas a menos, nunca dão as aulas certas. 

P – É um problema no sistema. E metem muitas aulas para o tempo que há. Por 

exemplo, há módulos que poderiam ter só 60 aulas e metem 107 aulas ou assim. Tipo 

português nós estamos a ter 107 aulas, e enquanto temos só 80 de geometria, e se calhar 

era preferível se fosse ao contrário. Para geometria é preciso mais do que português, 

porque português e teórico e geometria é prático. 

J2 – E ainda por cima a matéria que estamos a dar… no regular eles dão a matéria num 

período, e no final do período fazem o teste. Nós estamos a dar esta matéria em duas 

semanas, o que não convém, porque é uma matéria difícil e em duas semanas 

começámos a dar o mais difícil, e assim não é fácil. 

E – E a nível dos recursos estavam a dizer que são escassos é isso? 

P – É… os problemas dos computadores, na impressora não há tinteiros, de vez em 

quando, porque sai caro comprar, para a escola, e etc. 

E – Quais é que foram as maiores dificuldades que sentiram na adaptação do curso? 

P – Foi a carga horária, porque nós quando estávamos no 9.º ano estávamos habituados 

a ter pouco tempo de escola, não eram muito práticas, eram teóricas. No curso, é 

trabalho constante, não se pára, e depois é desde as 8h até às 18h, por exemplo. Não é 

como na escola, num 10.º ano de uma área, em que há dias em que se acorda às 10h, e 

outros dias em que se sai ao 12h. 

J2 – Entramos sempre à mesma hora, mas há dia em que saímos mesmo muito tarde. 

A4 – E este ano, 12.º ano, foi o único em que tivemos uma tarde livre. 

E – Como é que costuma ser a vossa carga horária? 
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P – Até às 18h, quase todos os dias. 

A4 – quase todos os dias o quê… 

P – No primeiro ano foi até às 18h todos os dias, menos nos dias em que saíamos às 

16h20. 

E – E começavam às 8h30? 

P – Sim. 

J2 – Todos os dias. 

E – E mais dificuldades? 

P – Os programas são fáceis, os professores explicam bem… 

J2 – A adaptação aos professores. Há professores que logo ao início não são muito 

simpáticos connosco, mas depois passa. 

E – Depois passa? Por que é que passa? 

J2 – Porque aí já começam a gostar mais de nós, e já começam a ser mais simpáticos 

connosco. 

P – Parece que a simpatia nasce no meio deles. (risos) 

J2 – Nasce assim no meio do nada. 

E – E ao longo dos três anos, e não pensando apenas na adaptação? 

J2 – As matérias. Foi tudo dificultando um bocado mais. Não só em geometria, mas 

também no resto. 

P – Eu acho que geometria foi a única difícil, de resto era fácil de entender. Aprende-se 

rápido, e como é prático e com trabalhos. 

A4 – Matemática, matemática… 

P – Porque a nossa maneira de estudar no curso é o professor dar um trabalho e nós 

fazemos, ou então ele vai dando as indicações e nós vamos fazendo, portanto como é 

tudo tão prático, fica mais fácil de aprender e de decorar as coisas. 

E – E conseguem criar esse equilíbrio entre as disciplinas científicas, gerais e técnicas? 

P – Sim! 

E – Não há discrepância entre as técnicas serem mais fáceis e as gerais não tanto? 

P – Isso depende, porque isso varia de professor para professor. Há aqueles professores 

que são um pouco mais difíceis de entender devido à maneira de explicar, e há outros 

que não, por isso tanto a disciplina como a matéria podem ser difíceis dependendo do 

professor. Mas não muita diferença, a única disciplina que realmente é difícil é 

geometria, de resto é fácil de perceber. É tudo um pouco mais simplificado num 

profissional do que numa área, por exemplo. 
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E – A pergunta difícil. Quais é que foram os vossos maiores apoios dentro e fora da 

escola? 

A4 – Da escola foram os professores e os colegas também. Eles também nos apoiam. E 

fora da escola os pais. 

J2 – E depois aquelas criticas construtivas que damos, por exemplo, dar a opinião do 

trabalho… 

A4 – Melhorar num sítio. 

J2 – Dizemos: “altera aquilo que se calhar fica melhor”, ou “muda a cor”. 

E – Isso entre vocês? 

Todos – Sim! 

J2 – Depois em casa, por exemplo, o meu pai é designer também, portanto ele ajuda-me 

nesse ponto. 

E – Gostava que me dessem alguns exemplos mais específicos e algumas situações 

concretas em que vocês tivessem sentido esses apoios. 

P – Eu tive o apoio do meu pai e da minha mãe quando foi para escolher de iria para um 

curso ou para uma área, porque eu inicialmente era para estudar energias renováveis. 

Era para ir para um curso técnico sobre isso, porque estava com um boa média a 

ciências, mas as escolas aqui na zona fecharam e as que haviam eram para os lados do 

Alentejo ou do Norte, e não tinha possibilidade de ir estudar para lá. Então, depois eu 

estava indeciso entre continuar na área de ciências, e mais tarde investir nas energias 

renováveis, ou optar por algo relacionado com artes, em que tinha também assim uma 

média mais ou menos boazinha e dava para me safar lá. Só que depois tinha 

dificuldades em mexer em computadores, porque eu nunca mexi muito. Eu era sempre 

muito mais estar na química, que era mexer nos laboratórios e etc., que era o que eu 

gostava, por isso foi um bocado diferente. 

A4 – O meu caso também é assim um bocado parecido, porque eu queria ir para uma 

escola ali em Lisboa de Design de interiores, só que para ia para lá… a escola era 

semiprivada, tinha de pagar a escola e passe, rendia muito. Decidi então vir para aqui, 

que a escola é pública, perto de casa e saía mais barato. Também tive o apoio dos meus 

pais, que me disseram: “Vem para esta”, “ Faz como quiseres”. Mas eu decidi vir para 

esta. 

E – E eles orientaram-te e conversaram contigo nesse sentido de chegar a uma melhor 

solução? 

A4 – Sim, e também vi que este curso tinha saída para o curso que eu queria tirar. 
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J2 – A minha mãe apoiou-me bastante para eu vir para esta escola. Tivemos a ver 

escolas e esta foi a mais… 

P – Razoável. 

J2 – Exatamente. Foi a melhor que encontrámos. 

A4 – Tinhas a de Val do Rio de Oeiras. 

J2 – Não, a Val do Rio não. 

A4 – Tem este curso. 

J2 – Nunca me chamou muita a atenção. Esta escola acho que foi a que tinha melhor 

aspeto. 

E – Olhaste para a estética da escola e agradou-te... (risos) 

P – É apelativa. 

E – Na vossa opinião quais é que são as competências necessárias e importantes na 

integração no mundo do trabalho, e tendo em conta o curso em que estão? 

P – Eu acho que é ser rápido, prático, e eficaz. Fazer as coisas de maneira rápida e boa 

e… 

J2 – Saber funcionar em pressão. 

P – Exato, não ceder à pressão. 

J2 – Saber funcionar sobre pressão. 

P – Como a nossa professora dizia: “Alguns trabalhos eram pedidos para ontem”. 

Portanto, pede-se para hoje, tem de se acabar hoje. 

E – Por que é que acham importante saber lidar com a pressão? 

J2 – Porque, como ele disse, um cliente pode pedir um trabalho que cinco minutos 

depois já se tem de estar a enviar. Vá, cinco minutos é um exagero, mas é para dar a 

ideia de que se tem pouco tempo para ter a ideia, fazer a ideia, e enviar o projeto para o 

cliente. 

P – Já quando estávamos na disciplina de design faziam-nos isso, que era terminávamos 

um trabalho e depois tínhamos… imagine cinco aulas restantes, e tínhamos que fazer 

mais uma coisa, assim à pressa. Era para ver quem é que se safava melhor e como é que 

se lidava com as coisas. 

E – Há mais competências que achem importantes? Por exemplo, vocês vão estagiar 

certo? 

J2 – Certo. 

P – É importante ser social, dar-se bem com as pessoas, poder falar com toda a gente e 

não causar conflitos. 
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A4 – E saber aceitar as coisas… 

P e J2 – As críticas. 

A4 – As críticas. Também há trabalho de que tu não gostas.  

J2 – Tem de se fazer na mesma. 

E – Tem que? 

J2 – Tem que se fazer na mesma. Um trabalho que a gente não goste tem de se fazer na 

mesma, porque… 

P – Não se pode perder trabalho hoje me dia. 

A4 – Pois. 

J2 – Trabalho é trabalho. 

E – Vocês vão entrar em estágio daqui a relativamente pouco tempo. O que é que vocês 

acham que as entidades, onde vão estagiar, vos vão pedir? A nível também de 

competências técnicas? 

J2 – Ah, depende das empresas. Há empresas que nos podem mandar tirar cafés, e 

outras que podem dar-nos imenso trabalho. 

E – E esse trabalho é a nível do quê? 

P – Cartazes, flyers, cartões, coisas assim mais simples. 

J2 – Depende das empresas. 

A4 – Sim, também depende das empresas. 

J2 – Há empresas… por exemplo, acho que a empresa dele trabalha mais com a 

imagem, com cartazes e coisas assim. A que eu vou trabalha mais com vídeo, que é o 

que eu gosto de fazer. 

E – E então vocês estão aptos a fazer o quê? 

P – Publicidade. É publicidade basicamente, mas de maneiras diferentes. O dele que é 

capaz de estar mais ligado com a televisão, e coisas assim, é o vídeo. Por exemplo, um 

cartaz ou uma imagem é publicidade normal, não sei explicar. 

J2 – Outdoors e os mupis. 

E – E os? 

J2 – Mupis. 

E – Mupis? O que é que são mupis? 

J2 – São… É… (risos) 

E – É que eu não sei mesmo. 

J2 – São aqueles cartazes que estão nas paragens dos autocarros. 

A4 – E que rodam. 
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J2 – E que rodam, exatamente. Isso é um mupi. Eu sei isso porque o meu pai me diz, e 

vou aprendendo essas coisas. 

P – Também fazemos criação de entidades corporativas, criar logotipos… 

A4 – Design de embalagem, design de material, design de muita coisa. 

E – Uma última questão: De que forma é que a escola e o curso, vos proporcionam ou 

vos dão oportunidades para desenvolverem estas competências de que falaram, e para se 

integrarem de melhor forma no mercado de trabalho? 

J2 – É por todos, ou quase todos os computadores da escola terem os programas que 

usamos para fazer os cartazes… 

A4 – Os trabalhos. 

J2 – Os trabalhos todos basicamente. E em relação à integração no trabalho, fornecem-

nos o estágio, ou seja, no início do curso, garantiram-nos logo que no final íamos ter 

estágio. 

A4 – Mas eram eles que arranjavam os estágios, não éramos nós. 

J2 – Garantem-nos um estágio. 

A4 – E houve uma altura em que andávamos a pedir nós para arranjarmos estágios. 

J2 – Porque as empresas começaram a falir e… 

A4 – A fechar. Ou empresas estavam bem, mas não queriam estagiários. 

E – E em que medida é que vocês valorizam os estágio? Em que medida é que veem 

mesmo como uma oportunidade? 

P – É uma adaptação ao mundo do trabalho, é uma primeira experiência.  

J2 – É para percebermos como é que mais tarde… o que é vamos fazer mais tarde. 

A4 – É um experienciazinha. 

P – E o estágio pode ser uma oportunidade, porque se correr bem pode ser uma saída de 

emprego para nós. É preciso esforço e dedicação. 

J2 – Se eles gostarem do trabalho que a gente fizer, se calhar ainda nos deixam lá ficar 

depois. 

P – Isso já aconteceu. 

J2 – É dar o máximo no estágio. 

E – Para ter uma oportunidade de ficar na empresa não é? 

J2 – Exato. 

E – E que mais oportunidades é que vocês acham que tiveram ao longo destes três anos? 

Situações concretas em que vocês tenham aprendido e em que vos tenha ficado algo 

importante para aplicarem quando trabalharem e se inserirem no mercado de trabalho? 
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P – Não sei, eu provavelmente for ver as coisas com outros olhos. Como o professor 

dizia, que é pensar que somos sempre estrangeiros, então olhar para tudo sempre com 

atenção e ver as coisas ao pormenor, tentar perceber algo de maneira diferente. Por 

exemplo, quando nós não somos de cá, quando vemos alguma coisa olhamos com 

atenção para tentar perceber o que é, e ao invés de passar a vida a olhar para as coisas 

como algo convencional, olharmos para as coisas como se nunca as tivéssemos visto, 

apesar de ver aquilo todos os dias. 

E – Ou seja, estás tentar dizer que tens uma atitude, e que olhas para tudo como se uma 

oportunidade? 

P – Exato. Foi uma atitude diferente que ganhei ao entrar cá. 

E – E por exemplo, a nível de visitas de estudo? Em que medida é que elas vos 

ajudaram? 

A4 – Que visitas de estudo? 

P – Não existiram. Existiu uma, uma vez. 

J2 – Fizemos uma visita de estudo… 

A4 – Duas! Numa fomos a uma empresa e na outra fomos ver uma exposição qualquer 

lá no Centro Cultural de Belém. 

J2 – Como é que se chamava aquilo? 

A4 – Era uma de… 

J2 – Eram cartazes. 

A4 e P – Ya. A evolução dos cartazes. 

P – Também fizemos à Futurália. 

A4 – Sim, fomos à Futurália. 

P – Mas isso foi algo relativo. 

J2 – Deixaram-nos lá sozinhos, e agora “que se orientem aí” 

A4 – Já tínhamos ido. Eu já tinha ido. Já foram? 

J2 – Já fomos. 

A4 – No 9.º ano. Acho que no 9.º ano era obrigatório ir. 

P – Eu não sei se fui no 9.º ano. 

A4 – Eu no 9.º ano fui. 

E – Que perspetivas de futuro têm? Para o final deste ano ou princípio do próximo? 

P – Eu estou um bocado à toa, porque não sei. Depende de como correr o estágio. Se eu 

conseguir algo vai ser bom, se não vou estudar 3D, vou estudar animação vetorial. Vou 

tentar tirar um curso de quinto nível, que é um curso um pouco mais superior, de 
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especialização. 

E – Um CET portanto. 

P – É para me especializar numa área, porque o design em si não está muito… Só fora 

de Portugal. 

E – E já estiveste a ver escolas? 

P – Não, ainda não. Vou ver isso com calma, que agora estou mais preocupado com a 

PAP e o estágio. Mais tarde vejo isso, tenho o verão quase todo para ver isso com calma. 

A4 – Eu também. Se eu conseguir arranjar… se eu ficar lá na empresa, fico. Se não 

conseguir tento estudar em alguma área que gosto para ver se consigo arranjar emprego, 

que nesta altura é difícil. 

J2 – Eu depois de acabar o curso já tenho uma ideia do que é que vou fazer. Vou para 

ETIC fazer um curso de multimédia. 

E – E é Escola…? 

J2 – É Escola… 

P – Deve ser técnica não? 

J2 – Escola Técnica de Imagem e Comunicação. 

E – É em Lisboa? 

J2 – Sim. 

E – E para tirares? 

J2 – Multimédia, mais para o lado do vídeo do que propriamente para o resto. 

E – Ou seja, pretendes fazer um percurso contínuo. 

J2 – Sim, depois de acabar este curso, vou lá para a escola e faço o curso, que são dois 

anos, e procuro trabalho. 

E – Nenhum de vocês tem perspetiva de… Não estou a dizer que seja agora, mas de um 

dia ingressar no ensino superior? 

P – Eu não tenho muitas ideias de fazer isso. É assim, para já porque eu não sou muito 

bom em coisas teóricas. Aborreço-me facilmente. Gosto mais de trabalhos práticos, e eu 

por acaso… e é por essa razão que eu ia para ciências, porque nas energias renováveis é 

prático e é química. É teórico, mas é diferente. Para mim é mais agradável ter quatro 

horas de química por dia, do que ter uma hora de português. 

J2 – Ou de geometria. (risos) 

E – Já vi que vocês têm uma grande aversão à geometria. 

A4 – O problema não é a geometria, o problema é o tempo para percebermos. Nós 

temos pouco tempo para perceber uma matéria. Há pessoas que conseguem perceber 
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logo, mas há outras pessoas que não conseguem. 

P – O que nós estamos a dar é fácil. 

A4 – Oh, tu percebeste, eu ainda não. 

E – Pergunto-vos se querem acrescentar alguma coisa? 

P – Não sei, está difícil de arranjar trabalho, portanto é bom que alguém se especialize 

em alguma coisa. 

J2 – Depois convém que… acho que deviam fazer um curso de nível 5. 

P – Ou universidade, mas também é difícil, porque como nós damos matéria diferente, 

de outra maneira, e também os exames não vão ser fáceis. Nós não damos a matéria 

toda, nós damos só… por exemplo, geometria não é a A é a B, matemática demos só 

dois anos e era a matemática que eu dava no 6.º ano basicamente. 

J2 – Para a faculdade temos de estudar, e aqui não estamos habituados a isso. Perdemos 

o hábito de estudar neste curso. 

E – Mas vocês não têm trabalhos? 

J2 – É trabalhos, é diferente de testes. Para o trabalho pesquisamos, percebemos aquilo. 

No teste não, temos de ficar a estudar, e aqui perdemos isso. 

A4 – E também há trabalhos de algumas disciplinas em que mandam fazer um cartaz, 

bem como em português sobre um livro, fazemos um cartaz sobre um livro, um teatro… 

J2 – Ou a capa de um livro. 

P – É adaptado ao curso. 

E – E para vocês pesquisar não é estudar? 

Todos – É 

P – É de uma certa forma, mas não é bem a mesma coisa. 

J2 – É uma maneira diferente. 

A4 – E acho que é mais simples. 

P – Mas é mais fácil, porque como somos nós que estamos a pesquisar, nós procuramos 

alguém, ou a ler, ou queremos decorar alguma informação chega mais fácil do que 

agarrar num livro e ok “tenho de saber desta página a esta página, para responder no 

teste”. 

J2 – Depois pode não sair aquilo que estudámos. 

P – Quando pesquisamos é para ajudar a desenvolver trabalho, e depois apresentamos o 

trabalho. Não é preciso estudar a apresentação, porque como foi feita por nós, nós 

sabemos exatamente o que fizemos, não é preciso estar a decorar nada. Por isso é 

diferente. 
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E – Ok. Querem dizer mais alguma coisa? 

Todos – Não. (risos) 

E – Então muito obrigado pela vossa disponibilidade. 
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3.2. Transcrição do Focus-group ao Grupo 2 
 

E – A minha primeira pergunta é: Como é que vocês se sentem enquanto alunos do 

ensino profissional? 

T2 – Depende, depende do assunto. Como é que nos sentimos como assim? 

E – O que é ser um aluno do ensino profissional? 

T2 – Em relação aos outros alunos? 

E – Por exemplo. 

T2 – Depende. Há certas coisas em que nós se calhar estamos um bocado… postos um 

bocado à parte, mais pela escola… não é pelos outros alunos, é pela escola. Nós, por 

exemplo, às vezes não temos tantas oportunidades… das coisas que acontecem cá na 

escola, somos um bocado excluídos. 

E – Que coisas? 

T2 – E a escola se calhar também não responde tão bem aos nossos problemas, aos 

problemas da nossa turma. 

E – Consegues dar-me exemplos? 

T2 – Estamos há dois meses sem educação física. 

E – E faz-vos falta? 

T2 – Claro. O nosso curso é por módulos, e temos um número de horas que temos de 

cumprir, e estamos no terceiro ano. Por isso, precisamos de acabar este ano essas horas 

todas em que não tivemos educação física, de seguida. São muitas horas. 

M6 – Senão ficamos aqui no Verão. 

M7 - Vamos ficar aqui no verão a ter aulas. 

T2 – E já é a segunda vez que acontece este ano, ficarmos sem educação física, porque 

ficámos sem professora, e ela avisou umas semanas antes. 

E – E mais? 

M7 – Em relação a outras turmas não somos assim tão diferentes. Eu nunca andei aqui 

no décimo ano do curso normal… 

T2 – Pois, eu andei aqui no curso normal. 

M7 – Podes saber como é que, e notar diferença. 

E – E se eu vos perguntar o que é que é ser um aluno do ensino profissional, o que é que 

vocês me conseguem dizer, sem a comparação com os outros alunos? 

M6 – Um aluno normal. 

M7 – Se calhar temos mais… temos logo preparação para o mercado de trabalho. Se 
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calhar é a única vantagem dá. 

M6 – É mais prático. 

M7 – Sim é mais prático, mas também não exclui irmos para a universidade. Mas, se 

calhar, temos logo aquela oportunidade de entrarmos logo no trabalho ou assim, porque 

depois vamos ter estágio… e as outras turmas não têm, mas nós já temos. Se calhar é 

um bocadinho mais vantajoso. Se nós podemos ir para a faculdade também, e não exclui 

isso.  

E - E como é como é que vocês descrevem a vossa adaptação no curso? 

T2 – No início foi um bocado um bocado difícil. 

M7 – Sim, é sempre. 

T2 – Por várias razões. Primeiro porque a turma no início era um bocado problemática. 

M7 – E eramos muitos. 

T2 – Porque todos os alunos que estavam no CEF da Alapraia vieram todos para aqui. 

Agora já não está cá nenhum, porque já desistiram todos, mas para aí metade da turma 

era do CEF da Alapraia. 

E – CEF de quê? 

T2 – Informática. E pronto, já eram uma turma problemática lá, e depois vieram-se 

juntar aqui, todos na mesma sala. 

E - E que tipo de problemas é que haviam? 

M7 – Se calhar era mais pelos professores… 

T2 – Era muita confusão. 

M7 – E eramos 31 agora somos para aí 12 não é? 

M6 – Sim. 

T2 – Dependendo das aulas. Às vezes temos aulas com 7/6 pessoas, e essas aí são boas. 

Mas pronto, quando eramos trinta e havia pessoas que não estavam aqui para ter aulas, 

era difícil.  

E – Gostava agora de vos ouvir individualmente: Como é que vocês se sentiram no 

primeiro ano, quando entraram no curso? B2? 

B2 – Por mim foi normal. Adaptei-me rápido. 

E – Sem dificuldades? 

B2 – Sim. 

M7 – Também foi fácil. No início ninguém se conhece, mas passado uma ou duas 

semanas começa-se a falar com os colegas, com a turma, e vamo-nos conhecendo 

melhor. Vai-se criando um grupo aqui, outro daquele lado. Foi fácil. Adaptei-me 
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facilmente. 

T2 – Eu tenho a mesmo opinião que eles. Não foi novo. 

M6 – Eu acho que ao início é sempre complicado. Há disciplinas que nós nunca 

tivemos, disciplinas práticas. Mas, depois, acaba por ser fácil. 

E – Que disciplinas é que nunca tiveram? 

M6 – As práticas do curso, que é programação, redes, arquitetura de computadores. 

M7 – As técnicas todas. 

T2 – Mas até foram de uma forma bastante boa… pronto não foi assim de repente, no 

início era muito fácil. 

M7 – Bem, mas também se estás mais na área é mais fácil para ti. 

T2 – Sim, mas o primeiro ano foi fácil para toda a gente. 

E – Pensando no funcionamento do curso, qual é a vossa opinião relativamente, por 

exemplo a espaços, recursos, funcionamento das disciplinas?  

T2 – Funciona mal. Eu acho que funciona mal. 

E – Porquê? 

T2 – Porque… primeiro porque às vezes não temos material suficiente para trabalhar. 

Por exemplo, ou são os computadores que estão constantemente avariados, ou é a rede 

que não funciona montes de vezes… às vezes pagam-nos a pasta da rede inteira e 

ficamos sem todo o material que temos lá. Depois são os estágios, que são um bocado… 

eu sei que não é culpa da escola, mas pronto os estágios… é uma altura um bocado 

complicada, porque há imensa dificuldade em arranjar estágios, e só se arranjam 

estágios em cima da hora, e atrasam-se muito. Por exemplo, o ano passado, acho que as 

pessoas começaram os estágios muito mais tarde. 

M7 – Houve quem tivesse começado primeiro. 

T2 – Sim, houve aquele pessoal que… 

M7 – Fez durante a Páscoa e durante as aulas também. 

T2 – Mas pronto, maior parte dos estágios começaram tarde. Mais coisas... 

M6 – O problema das disciplinas. Há muitas disciplinas que se calhar são inúteis. 

T2 – Sim, há algumas disciplinas que não estão muito adaptadas ao profissional. Eu 

acho. Por exemplo, matemática. Não, matemática está boa. Quer dizer, matemática 

podia ser mais difícil. Mas depois, temos português, que eu acho que… 

M7 – É igual ao ensino normal. 

T2 – Não faz muito sentido o português que temos aqui. Se calhar devia ser mais 

adaptado. 
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E – Como é que adaptarias o português? 

T2 – Em primeiro lugar mais… poria uma parte mais útil do que nós temos dado aqui. 

E – O que é que vocês estão a dar? 

T2 – Agora estamos a dar o memorial do convento. Mas pronto o programa é igual ao 

regular. Mas esta opinião eu tenho em relação aos outros cursos todos, por exemplo, os 

cursos de humanidades terem o mesmo português que os de ciências. Não faz muito 

sentido terem o mesmo português, porque os de humanidades não tem matemática tão 

difícil como os de ciências, têm MACS (matemática aplicada às ciências sociais). Por 

isso não faria muito sentido o português, que é a parte de línguas ser igual em todos.  

M7 – Mas também… 

T2 – É a minha opinião. Se se vai mexer numas coisas, também se vai mexer nas outras. 

Se matemática é diferente em ciências e humanidades, em línguas, o português também 

deveria ser diferente nos dois. 

E – E a nível de espaços? 

M7 – Espaços é bom. 

M6 – As salas são boas. 

T2 – Deviam ter mais tomadas. 

M7 – E mais access points, que aqui a internet é muito lenta. 

T2 – Dá-me ideia de que maior parte dos access points estão desligados, dos routers 

aqui da escola. 

E – Todos os alunos têm acessos wireless? 

Todos – Sim. 

T2 – E às vezes também é o problema. 

M6 – Por exemplo, uma sala que nós tenhamos ali no D… aquilo é informática, mas o 

wireless é zero. Podiam pôr um access point lá mais perto da sala e naquela área, para o 

alunos que estão lá a trabalhar do curso e mais perto da área de tecnologia, poderem 

utilizar como deve de ser. 

T2 – Se calhar quando montaram isto também não pensaram que ia estar meia escola 

com smartphones ao mesmo tempo. Quando dá o toque é completamente impossível, 

porque toda a gente começa a utilizar ao mesmo tempo, e não funciona. 

E – Há pouco falaste dos computadores, ou seja, dos equipamentos que vocês utilizam. 

Que tipo de trabalho é que vocês necessitam de fazer em computador? 

T2 – Programação, e todo o trabalho que nós fazemos relacionado com o curso. Na área 

de programação precisamos de um computador sempre, porque pronto, estamos a fazer 
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programas, estamos a programar, temos de fazer base de dados, é tudo no computador. 

Depois nas outras disciplinas, como por exemplo arquitetura de computadores, também 

precisamos do computador para fazer tudo. 

E – O que é que fazem em arquitetura de computadores? 

M6 – Já não temos agora. 

T2 – Havia uma vertente que era da parte mais técnica dos computadores, dos 

processadores e assim. 

M6 – Montar, desmontar. 

E – Mia ligado ao hardware. 

M6 – Sim. 

T2 – E depois há outra parte que era mais montar e desmontar computadores, fazer 

reparação. Mas pronto, para todas as disciplinas técnicas que nós temos, são precisos 

computadores. 

M7 – Até mesmo noutras: português, área de integração… Mais para trabalhos. 

Trabalhos para apresentar. 

T2 – Mas não é essencial. 

M7 – Sim também podes fazer de outras formas. 

E – Quais foram as vossas dificuldades ao longo dos três anos? 

M6 – Depende, isso também é relativo de cada aluno. Ele pode ter mais dificuldade do 

que eu. 

E – Falem-me das que vocês sentiram. B2 tiveste alguma dificuldade ao longo destes 

três anos? 

B2 – Tive algumas mas consegui ultrapassar. 

E – Quais foram? 

B2 – Foi numa matéria de programação. Eu não estava a conseguir, e um amigo meu 

ajudou-me… da turma. 

E – Portanto em alguns módulos? 

B2 – Sim. 

E – Sentiste mais dificuldades? 

B2 – Não. 

E – E vocês? Já falámos um pouco da questão do wireless, de nem sempre estar 

acessível. 

M6 – Sim, e há módulos mais difíceis que outros. 

M7 – Pois é isso. 
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E – A questão dos equipamentos. 

T2 – Sim, às vezes há salas em que metade dos computadores estão avariados. 

E – Como é que vocês gerem isso? 

T2 – É complicado. 

M7 – Fazemos em grupo. 

T2 – Sim, mas há muitos destes trabalhos que não dão para fazer em grupo. Por 

exemplo, programação. É muito complicado programar em grupo, porque é uma coisa 

que é feita por uma pessoa. 

M7 – E cada um tem uma forma diferente de programar, ou uma lógica diferente. 

E – Têm estratégias diferentes? 

M7 – Sim. 

T2 – Numa empresa trabalham em grupo porque é outro tipo. São empresas grandes. 

Mas aqui são coisas muito pequenas, não dá para fazer em grupo. 

E – E como é vocês gerem então? 

M6 – Ou trazemos o nosso computador… 

T2 – Às vezes consegue-se arranjar o computador. Dá-se uns toquezinhos. Às vezes são 

coisas que estão mal ligadas. E às vezes é um computador que está avariado e outro que 

não tem net, e então dá para trocar o cabo… Liga-se a net e funciona pronto. 

E – Vocês já percebem. 

T2 – Depois é a rede, que é o maior problema ainda… Que às vezes a rede deixa de 

funcionar e nós não conseguimos fazer nada. 

E – A rede? Expliquem um bocadinho como é que funciona. 

T2 – A rede é a ligação à internet dos computadores, e é a ligação ao servidor da escola, 

em que nós temos algumas pastas partilhadas pelos alunos da nossa turma. Tem lá as 

fichas, os nossos trabalhos, tem lá tudo. 

E – Mas nem todos os alunos da escola têm acesso a essa rede, ou têm? 

M7 – Só os curso. 

T2 – Só os cursos é que têm acesso a essas pastas de rede, e cada turma tem um 

utilizador diferente. Por isso, supostamente só nós é que conseguimos aceder às nossas 

pastas. Se bem que houve uma altura em que toda a gente conseguia aceder à nossa 

pasta e apagaram-nos aquilo várias vezes. E houve outra altura em que nós não 

conseguíamos aceder à nossa pasta. 

E – Quais são os benefícios de terem essa rede? 

M6 – É mellhor. 
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M7 – É para partilha de ficheiros, com mais fácil acesso à informação. Os ‘stores’ põem 

lá na pasta, a gente vai lá, e estudamos pelo que o professor dá. 

T2 – O ‘stor’ pode pôr lá a ficha e toda a gente faz a ficha. Depois, tem lá a pasta em 

que nós pomos as respostas e etc. 

E – E têm acesso só aqui na escola? 

Todos – Sim. 

E – E a nível dos vossos apoios? Quais são os vossos maiores apoios dentro e fora da 

escola? Gostava de vos ouvir individualmente. 

M6 – Apoios como assim? 

E – Quem é que achas que, dentro e fora da escola, te ajudou mais, te apoiou mais no 

teu percurso… tanto a nível de dificuldades, como de necessidades… 

M6 – Se eu tiver uma dificuldade, por exemplo a nível de matéria, peço ajuda ao meus 

colegas. Agora fora da escola não sei. 

M7 – Tens! A internet. (risos) Lá aprendes tudo o que tens aqui no curso. Tens o curso 

todo na net. 

E – Dá? Será que dá? 

M7 – Não é assim tão… 

T2 – Toda a matéria que se dá aqui, está na net facilmente. 

M7 – Dá para encontrar na net. 

E – Então da componente teórica? 

M7 – O problema é que não temos um professor, que às vezes explica a prática. 

T2 – A prática também, que maior parte da prática é feita num computador.  

M7 – Sim. 

T2 – Sim, tudo o que se faz aqui… e uma pessoa com dedicação consegue fazer em 

casa sozinho. 

E – E os apoios? 

T2 – Não tenho nenhum apoio fora da escola. 

E – É?  E dentro da escola? 

T2 – Os professores, quando tenho alguma dúvida ou assim. Mas normalmente também 

uso a internet quando tenho alguma dúvida, para perceber melhor. Mas quer dizes, isto 

nas técnicas, porque em português, matemática, etc., são os professores. 

M7 – É a mesmo coisa, é a internet. Fora isso… o que é bom é que tenhamos os 

estágios, que é fora da escola e ajuda-nos aprender. 

E – Têm conhecido pessoas importantes, que vos têm feito crescer e desenvolverem-se 
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nesta área? 

M7 – Não necessariamente. Faz-se os estágios e pronto, está feito o estágio. Mas, 

durante o estágio estamos a aprender, e é o que é bom. 

M6 – Isso também depende da empresa, se estagiar numa loja ou numa empresa grande. 

M7 – Sim. 

E – B2 quais são os teus apoios fora e dentro da escola? 

B2 – Os professores, um amigo meu e a internet. 

E – Não há ninguém fora do contexto da escola que vos tenha apoiado, por exemplo, a 

nível de motivação? 

M6 – Ah sim, os pais… eles dizem-nos: “Como é que vai a escola e tal” 

T2 – Eu tenho o apoio dos meus pais. 

M7 – Mas somos maiores de idade, temos de saber o que fazer. Se vim para o curso, 

tenho de ter aquela maturidade de que tenho de acabar o curso. Se não, não tinha 

vindo… Motivação pessoal. 

E – Quais é que acham que são as competências necessárias e importantes para 

ingressar no mercado de trabalho, e mais especificamente na vossa área, na informática? 

T2 – Tirando as técnicas… os conhecimentos técnicos é aquilo que nós damos aqui, 

acho que é importante, mas se calhar o curso está um bocado desatualizado. 

E – Porquê? 

T2 – Porque a informática é um ramo que avança muito rápido, e as matérias que 

estamos a dar aqui, por exemplo em programação, e principalmente no início, eram 

coisas já muito desatualizadas, acho eu. Por exemplo, as linguagens de programação 

que nós dávamos… 

M6 e M7 – Pascal. 

T2 – A primeira que nós demos foi Pascal, e é uma linguagem que já tem para aí 40 

anos. 

M7 – Eles usam isso como base de aprendizagem. 

T2 – Eu sei, mas já existem coisas melhores para fazer essa introdução. 

M7 – Sim, claro. 

T2 – Acho que não foi muito bem escolhido. Depois, há outras coisas que são mais 

usadas fora, no mercado de trabalho. Por exemplo, Pascal não é utilizado no mercado de 

trabalho. 

M7 – Em lado nenhum. 

E – O que é que é usado agora? 
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T2 – Depende. Em Portugal acho que a maior parte é linguagens de Microsoft: C, C++, 

C # (Sharp)... 

E – C o quê? 

T2 – C com um cardinal. Acho que é da referência à música. E Java e essas coisas. 

E – E mais? 

M7 – Demos Blender agora, que é animação 3D, em que fazemos os nossos objetos. 

M6 – É bom. 

M7 – É bom para entrar também na área dos jogos. 

T2 – Para quem quiser entrar nesse ramo é bom. E depois há outras competências como 

é óbvio, na área do português, as apresentações orais, que nós fazemos muito aqui, e 

que eu acho bem.  

M7 – Sim 

T2 - Eu quando entrei aqui não tinha jeito nenhum para fazer apresentações orais, e 

agora já me safo, e isso eu acho que é importante. 

E – A parte da comunicação também é trabalhada. 

T2 – Sim, bastante. E depois, também é a parte escrita, porque uma pessoa não pode ir 

para uma empresa sem saber escrever. 

M6 – E temos de saber falar em português. 

E – Existem áreas transversais, não é? 

T2 – Embora na área da informática não seja tão preciso saber escrever tão bem… quer 

dizer, uma pessoa que vá para uma empresa tem de saber escrever um relatório ou o que 

for. Portanto acho que isso é importante. 

E – E mais? Já falaram há pouco das competências na área da reparação de 

computadores. 

T2 – E o inglês também. Eu acho que o inglês devia ser os três anos. 

M7 – Pois devia… Tirar físico-química e deixar inglês durante três anos. 

 T2 – Acho que não faz sentido haver só dois anos. Acho que não faz sentido físico-

química ter três anos e inglês, por exemplo, ter só dois. Inglês é importantíssimo nesta 

área. 

E – E o vosso inglês é direcionado para a informática? 

M6 – É um bocadinho. 

T2 – O inglês do secundário é aquela coisa… pronto, tem aqueles temas. E isso aí é só 

os temas, porque depois a matéria que se dá é igual em todos os cursos. O tema aqui 

tem se calhar mais a ver com a nossa área. 
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E – Os professores tentam aplicar então um pouco à vossa área específica. 

Todos – Sim. 

T2 – Mas a matéria é a mesma. 

E – Mais alguém quer referir mais alguma competência que seja importante e que 

tenham desenvolvido ao longo destes três anos? 

M7 – Educação Física, para não ficarmos todos gordos. (risos) Não, quem passa muitas 

horas em frente a um computador, é importante ter um exerciciozinho de vez em 

quando. 

E – Daí se calhar estarem a sentir falta dos dois meses sem educação física. 

M6 – Nós acabamos por ter fora. 

M7 – Mas fora é outra coisa. 

T2 – Se bem que eu não queria ter mais, que nós já temos uma carga horária muito 

grande. 

M7 – Ah sim, os horários estão gigantescos. No primeiro ano era das 8h às 18h30, todos 

os dias praticamente. 

E – E isso foi uma dificuldade para vocês? 

M7 – Então não foi. 

T2 – Tem sido a dificuldade maior. 

M7 – Tem sido a maior, sim. 

T2 – Nós tínhamos uma tarde livre, e depois nos outros dias todos era das 8h30 às 

18h30. 

M6 – E quando era tarde livre, porque às vezes era para reposição de aulas. 

T2 – Pois, quando algum professor faltava muito. 

E – Mas conseguiram adaptar-se? 

M7 – Sim, teve de ser. 

M6 – Chega a uma altura em que tem de ser, que remédio. 

T2 – E agora está melhor. Agora o nosso horário é mais ou menos como o 10.º ano dos 

cursos normais. 

M7 – Mas a comparar com as turmas de 12.º ano com cinco tardes livres. 

T2 – O nosso é mais ou menos como o 10.º ano dos cursos normais, temos duas tardes 

livres. 

M7 – Podem dizer que os cursos profissionais são mais fáceis, mas não sei se  é assim 

tão fácil como dizem. 

M6 – A matéria é mais fácil. 
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T2 – Só que é preciso mais motivação, porque isto é puxado. É preciso estar-se mesmo 

dedicado. 

E – Que oportunidades é que a escola vos deu, e também o curso, para adquirirem estas 

competências e para uma melhor integração no mercado de trabalho? 

M6 – Os estágios, por exemplo. É uma boa oportunidade. 

M7 – Foi só estágio mais. 

M6 – Ah, e a PAP também. 

T2 – Sim, mas isso não foi a escola, isso é em todos os cursos. 

E – Vocês já têm a PAP definida? 

Todos – Sim… 

M7 – Está a ser produzida. (risos) 

E – E mais? Não houve, por exemplo, visitas de estudo ou atividades? 

T2 – Tivemos uma visita de estudo. Assim relevante foi uma. 

M7 – Ah, sim. 

M6 – Tivemos a visita à PHC. 

E – PHC? 

M7 – De software de gestão, e de faturação. 

E – Estavas a dizer B2? 

B2 – A casa do futuro, que também foi o mais parecido. 

T2 – Nunca teve muita relevância. 

M7 – Mas tem a ver com tecnologia e tal. 

T2 – Mas para o curso não foi muito importante. 

M7 – Deu para conhecer coisas que já existem. Não há quem conheça tudo… “Ah, olha 

não sabia que existia isto, e que era possível isto”. 

E – E mais? Estou a lembrar-me… se calhar o que disseste há pouco, da questão das 

apresentações não é? 

T2 – Sim, e acho que é mesmo a parte mais importante. 

M7 – Sim pela importância de ter uma boa comunicação com o público, e à vontade. 

E – Nos estágios… Vocês tiveram o ano passado não foi? 

M6 – Sim, e este ano vamos ter outro. 

E – Como é que funcionaram os vossos estágios o ano passado? 

T2 – Ahhh 

M7 – Revolta-te T2. 

T2 – Não, agora fala tu. 
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M7 – Foi bom, foi bom. Eu por acaso apanhei um bom orientador de estágio, que por 

acaso me ajudou, e bastante. Algumas coisas que eu não sabia ele explicava como deve 

de ser e isso. 

E – Achas que foste bem orientado? 

M7 – Sim, fui. 

E – Já agora estiveste onde? 

M7 – Estive numa loja de informática, de hardware, em Tires. Foi bom, aprendi muitas 

coisas. 

E – E os restantes? 

M6 – Também estive na mesma loja que ele. Só que o orientador foi outro. 

E – E então, correu bem? 

M6 – Correu bem, correu bem. Consegue-se aprender algumas coisas, mas também não 

é possível o orientador estar sempre presente connosco, e às vezes é complicado. Mas 

sim, correu bem. 

T2 - Eu estive numa empresa, nessa empresa – o PHC – a fazer o estágio, e era mais na 

área da programação. Eles fizeram hardware. A orientação não foi lá muito boa, e a 

escola também… eu não percebi muito bem, aquilo pareceu-me um bocado mal 

organizado, porque por exemplo, acho que era suposto eu ter preenchido um… alias, era 

suposto eu ter preenchido alguns papéis todos os dias, a dizer o meu progresso no 

estágio e tudo. Mas, esses papéis só me foram dados no último dia do estágio. 

E – Tiveste de preencher tudo. 

T2 – Tive de preencher os dias todos, que eu já nem me lembrava de maior parte do que 

tinha feito. E também, o meu orientador de estágio foi de férias a meio do meu estágio. 

(risos) Essa aí também não correu muito bem. Depois o meu orientador passou a ser 

uma pessoa que estava no Porto, por isso 

E – Foi um bocadinho complicado para ti 

T2 – Foi um bocado. E depois, a nota que me deram não correspondia muito. 

E – Não ficaste satisfeito. 

M7 – Ficou revoltado (risos) 

T2 – Aquilo em sete parâmetros… as notas que são dadas no estágio. Tem assiduidade, 

e etc… e uma dessas, por exemplo, a assiduidade, que eu cheguei todos os dias a horas 

e nunca faltei nem nada, só para fazer os exames nacionais… e depois saí de lá com 16 

na assiduidade, que eu não percebi bem. 

E – Um bocadinho complicado. B2 e tu? 
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B2 – Eu também aprendi várias coisas no estágio. Também tive na loja de informática e 

aprendi coisas. 

E – Então vocês tiveram os três no mesmo sítio? 

M7 – Sim. Mas em alturas diferentes. 

E – E correu tudo bem com o teu orientador, sentiste-te apoiado? 

B2 – Sim! 

E – Não pareces muito convencido. 

M7 – É que eles tiveram um orientador diferente do meu. Eu tive com um… tiveste com 

R? 

M6 – Não. 

M7 – Eu tive o R, e ele era excelente. 

B2 – Eu tive com o D, para abrir e fechar a loja, que durante o dia ele durante o dia não 

aparecia. (risos).  

M7 – Eu por acaso não me importava de ficar sozinho na loja e atender os clientes. Eu 

fazia as coisas… e quando ele chegava estava tudo feito. 

E – E correu bem? 

M7 – Sim, correu. 

E – E perspetivas de futuro? 

M7 – Ser rico (risos). 

M6 – Ir para a universidade. 

E – Ir para a universidade, para que curso? 

M6 – Ainda estou a pensar, mas gostava de ir para engenharia informática. Mas é 

complicado. 

E – E já tens alguma faculdade em vista? 

M6 – Não, ainda não.  

T2 – Informática também. 

E - Onde? 

T2 – Ainda não sei, depende da média. Se tiver boa média vou para a Universidade do 

Porto. Tenho lá pessoas. Mas, se não tiver média suficiente vou para o Técnico. 

E – Porquê o Porto e não o Técnico, como prioridade? 

T2 – Por várias razões. Primeiro porque conheço pessoas que estão na Universidade do 

Porto, e as opiniões pronto… Não sei. E depois, porque tenho alguma família no Porto, 

por isso não seria um grande problema para mim, de estar longe. E estar um bocado fora 

também não faz mal. 
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E – Queres então ter a experiência de estar fora. 

T2 – Eu não gosto muito de estar assim sempre no mesmo sítio. 

M7 – Eu não sei se vou para a Universidade, acho que já chega de escola. 

E – É uma opção tua? 

M7 – É sim, uma opção minha. 

E – Gostavas de começar a trabalhar. 

M7 – Trabalhar, arranjar a minha vida como deve de ser. Se calhar tentar sair do país, a 

ver se encontro melhores oportunidade fora, e… 

T2 – Abrir uma loja. 

M7 – Talvez. Caso também não consiga nada na minha área, entro noutra área qualquer, 

nem que seja trabalhar num restaurante, ou no supermercado. Tem de ser, safar como se 

pode. (risos) 

B2 – Eu estou a pensar entrar no mercado de trabalho, não ir para a universidade.  

E – E tens alguma área de preferência? 

B2 – Programação mesmo. 

E – Ok. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. 

M7 – Não. 

T2 – Está tudo. 

E – Obrigado pela vossa colaboração. 
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3.3. Transcrição do Focus-group ao Grupo 3 
 

E – A minha primeira pergunta tem um pouco a ver com aquilo que sentem enquanto 

alunos do ensino profissional… Como é que vocês se sentem como alunos do ensino 

profissional? Ou o que é que é ser um aluno do ensino profissional? 

R1 – Acho que os alunos do ensino profissional são um bocado menosprezados, porque 

maior parte das pessoas, eu pelo menos falo por experiência própria… Quando eu entrei 

para o curso disseram-me que eu ia pelo facilitismo, e então eu acho que as pessoas 

pensam que os cursos profissionais são todos fáceis, mas não é. Muitas vezes são muito 

mais difíceis, há muito mais carga horária do que os humanísticos. 

L – O que muita gente diz é que o curso profissional é para quem é burro, entre aspas, 

que sabe menos, e que só porque não faz exames pensam que é mais fácil. Como ele 

disse, não precisam de estudar, então é mais fácil, mas depois quando vêm para aqui 

enganam-se.  

R2 – Viu-se aqui, entrámos tipo 20, saímos quatro. 

L – Sim, mas essa gente também não vale a pena. (risos) 

R1 – A gente no início do curso eramos 15, ficámos nós os quatro. 

E – Os resistentes. 

L – Pois… 

E – E mais? 

D1 – Penso que a nível de saídas é melhor, e saímos mais preparados para a vida. 

R1 – Sim, para o mercado de trabalho, saímos mais bem preparados do que aqueles que 

estão no ensino regular. 

L – Temos formação em contexto de trabalho. 

D1 – Eles só saem com a teórica, e nós com a prática 

E – E vocês acham que têm um bom balanço entre a teoria e a prática? 

Todos – Sim! 

E – Pensando um bocadinho no vosso primeiro ano no curso, como é que vocês 

classificam a vossa adaptação? 

D1 – Hei, eu não gostei, porque era só teórica. 

R1 – Sim, no décimo ano foi só teoria. 

E – E foi complicada a adaptação? 

D1 – Não, é a mesma coisa que a escola normal. 

R1 – Pelo menos falando por três de quatro que viemos do ensino normal… 
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L – Eu vim do CEF de eletricista, por isso já sabia mais ou menos como é que era. 

R1 – A gente veio da teoria, por isso já estávamos um bocado habituados. Tínhamos 

alguma prática mas era muito mais teoria. Mas pronto, o primeiro ano foi o pior ano, foi 

um bocado mais complicado. O segundo ano já não foi tanto… 

R2 – Seca! 

R1 – Sim, secante. (risos) 

E – Qual a vossa opinião no que diz respeito ao funcionamento do curso, tanto a nível 

de espaços como de recursos disponíveis? E aqui fazendo também o balanço entre as 

disciplinas mais teóricas e as disciplinas mais práticas… Se calhar começando pelos 

espaços. Acham que são adequados? 

R1 – Os espaços são bastante adequados, e a nível de material aquilo que precisamos, 

temos. Aquilo que não temos, tentamos arranjar. A nossa Diretora de Curso é muito 

rigorosa nisso, e tudo aquilo que agente precisa, a gente tem. 

R2 – Hm, Hm, é isso. 

E – É? E por exemplo equipamentos específicos, vocês acham que têm todos os 

necessários? 

R1 – Todos, todos não. 

L – Os essenciais que a gente precisa temos, e quando precisamos de um e não temos, a 

gente sabe adaptar. 

D1 – Eu acho que o único material que nós não tivemos, da matéria que demos, foi os 

pneumáticos. De resto temos tudo. 

E – E isso é o quê? Expliquei-me. 

R2 – É trabalhar com o ar. 

L – Equipamento à base de ar sobre pressão. 

E – E serve para quê? 

R1 – Equipamento industrial, fábricas. Mas como o material é bastante dispendioso, e 

estamos numa escola pública não há muita aquisição… 

L – Não há verba. 

E – E de que forma é que as disciplinas teóricas vos complementam com as práticas?  

R1 – Por exemplo, nas disciplinas técnicas a gente utiliza sempre… Vou dar um 

exemplo, nós temos os manuais, e são todos os em inglês, portanto nós precisamos do 

inglês. Precisamos da matemática. Por exemplo, para fazer o projeto de final de curso, 

pelo menos eu e o meu colega precisamos de matemática, de físico-química… Então 

acho que maior parte das disciplinas que aa gente tem, por exemplo, português, 
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matemática, educação física, faz tudo falta ao curso. 

E – Que dificuldades é que sentiram ao longo do vosso percurso? 

R2 – Em disciplinas e isso? 

E – Sim, por exemplo. 

R2 – Em alguns módulos… Português e Inglês. 

E – Porquê? 

R2 – Não gosto de línguas. 

E – Essas dificuldades ainda existem ou foram sendo colmatadas? 

R2 – Existem! E depois, como a professora é ‘bue’ chata só me dá nove, desde o início 

do ano. 

L – Não digas isso. 

E – Então não passas o módulo? 

R2 – Não! 

E – Então tens o módulo em atraso? 

R2 – Sim! 

R1 – Nós os quatro temos todos mais dificuldades… Quer dizer, alguns safam-se, mas 

temos mais dificuldades nos módulos teóricos, nas disciplinas, por exemplo, de 

português e matemática. Porque nas disciplinas técnicas não temos nenhum módulo em 

atraso, nenhum de nós. 

L – Somos muito bons. 

R1 – Temos todos feitos, desde o décimo ano. 

E – Tive conhecimento de que vocês têm as disciplinas cientificas e gerais com outras 

turmas. Isso de alguma forma causa constrangimentos ou não? 

L – Hm, Hm… 

R1 – Depende, depende dos alunos. 

D1 – Não, e depende também dos professores, porque alguns professores têm favoritos. 

R1 – Sim, é verdade. 

D1 – Separam as turmas. 

R2 – No princípio do ano, a de inglês separava. 

L – A de físico-química ainda o faz. 

D1 – A de físico-química, como a outra turma foi dela os três anos, ela dizia: “A minha 

turma e vocês”. 

R1 – E nós temos informática e eletrónica, e os eletrónica são sempre aqueles que são o 

lixo, entre aspas. No décimo ano éramos bastantes, e a turma de informática também, 
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então não tínhamos aulas conjuntas. Agora juntou e notámos imensa diferença por causa 

dos professores, que separavam mesmo as turmas. Era “a minha turma e os outros”… 

Era “os outros”! 

E – Como é que vocês se sentem? 

L – Sentimo-nos mal. Nenhuma pessoa gosta de ser posta de parte. 

R1 – Mas isso ao longo deste ano… ainda de sente, mas não tanto. O ano passado foi 

pior, quando logo no princípio se juntou as turmas. 

E – E apoios? Que apoios é que sentem dentro da escola? Quais são os vossos grandes 

apoios dentro da escola? 

R2 – Os colegas de turma, e o diretor de curso, sim porque o diretor de turma não… 

L – Sim o diretor de turma é nada disso. 

R1 – O diretor de turma nos apoia tanto como a diretora de curso. A diretora de curso 

tem sido impecável connosco durante os três anos. Ela foi nossa professora durante os 

três anos e foi quem nos ajudou, e é aquela que… orienta. Está sempre a orientar. Ela 

faz de orientadora e de diretora de curso. 

D1 – E no ano passado tínhamos outro professor, que teve de se reformar, que também 

nos ajudava muito, o professor H. E agora este ano não está cá. 

E – De que forma é que ele era um apoio para vocês? 

D1 – Ele ajudava em tudo. 

R1 – São os dois… são os dois melhores professores digamos. Pelo menos na minha 

vida escolar. 

L – Eu tive aqui cinco anos e o professor H e a professora F, foram dos melhores 

professores que já tive. Não há melhor para a comparação, não há. 

R1 – Antes de eu entrar para o curso eles disseram-me: “vais para eletrónica, vais 

apanhar uma professora que é… é rígida”. Não sei, no começo era um bocadinho, mas 

pronto agora… O professor H e a professora F ajudaram-nos imenso. 

E – E fora da escola? 

L – Então, a família, os amigos… 

E – Como é que a família e os amigos vos apoiam? 

R1 – Posso falar da minha família porque no que preciso, e até mesmo já tivemos 

algumas coisas… Se a gente precisa de alguma coisas para o curso, a família é logo a 

primeira a dizer “deixa estar que a gente ajuda”. 

E – E os restante? Gostava de vos ouvir individualmente. 

D – Eu sou mais com os amigos, porque eu tenho amigos que trabalham ali e trabalham 
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aqui, e se eu preciso de alguma coisa eles arranjam logo no trabalho. Dão-me alguma 

peça, alguma ferramenta, essas coisas. 

L – Sim, no meu caso também, se preciso de alguma coisa ou falo com ele.. 

D – Sim, se for preciso alguma coisa, ele liga-me e eu “Ah, tenho aqui em casa, toma”. 

E – Alguma vez, ao longo destes três anos, sentiram alguma desmotivação… De querer 

desistir, de pensarem que este curso não é para vocês? 

L – Eu não, eu gosto mesmo do que faço. 

D – No primeiro ano sim, que era só teoria, teoria, teoria. 

R1 – Eu já, eu já, no 11.º ano, porque eu tive um problema de saúde e faltei imensas 

vezes às aulas. Comecei a ver os módulos a acumular, a acumular, a acumular, e tive 

para desistir. Mas pronto, com a ajuda do diretor de curso e da professora F, agora já só 

tenho metade daquilo que tinha em atraso… está quase tudo.  

E - D, nesse primeiro ano de muita teoria, que foi difícil para ti, como é que conseguiste 

dar a volta? O que é que te fez não desistir? 

D – A turma, só, mais nada. 

E – Foi? 

D – Sim, se não eu tinha desistido. 

E – Não tiveste os pais a dizerem: “ Não, não, agora não vais desistir, entraste vais 

continuar.” 

D – Não, porque eu não era para vir para este curso. Eu tentei entrar para mecatrónica, 

só que não consegui, em Lisboa. Depois, como aqui era mais perto de casa, vim para 

este. Depois pensei, já que entrei e já fiquei um ano aqui, vou continuar. 

E – E valeu a pena? 

D – Sim, gostei. 

E – Quais são os teus apoios fora da escola? (dirigindo-se para R2) 

R2 – Também pais, amigos. Por exemplo, se eu precisar de alguma coisa peço ao meu 

pai que ele arranja. 

E – Quando dizem precisar de alguma coisa, referem-se a quê? 

L – Algum equipamento, peças. 

R2 – Por exemplo, quando nós tivemos de montar algumas luzes, para o natal, foi 

preciso umas porcas e uns parafusos, e isso, e arranjaram-me em casa. 

R1 – E não só, nós às vezes precisamos de material em papel mesmo. E a mão do R2 é a 

primeira a fornecer as folhas, que são bastantes às vezes… para as disciplinas teóricas. 

R2 – Como trabalha na Câmara imprime lá, e depois traz. 
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E – Ou seja, não só os pais específicos de cada um, mas estou a ver que há uma 

interligação entre vocês para colmatarem necessidades. 

R1 – Nós não somos uma turma, somos mais uma família. (risos) 

E – Passando a uma outra questão… Na vossa opinião, quais as competências 

necessárias na integração ao mundo do trabalho? E especificamente na vossa área, de 

eletrónica? 

R1 – Acho que não é qualquer um… e viu-se pela nossa turma, que não é qualquer um 

que percebe isto e que consegue triunfar nesta área. Eramos 15, e agora somos 4 neste 

momento. Uma pessoa tem de ser responsável, tem de ser boa trabalhadora, não pode 

ser… como é que eu hei-de dizer… 

L – Desleixada. 

R1 – Desleixada, e… falta-me a palavra. 

D – Tem de ter determinação.  

R1 – Exatamente, tem de ter determinação. 

L – Quanto à prática, nós corremos riscos, como com a eletricidade, que mata e pode 

deixar alguém paralisado para o resto da vida. Temos de ser, em parte, responsáveis por 

aquilo que estamos a fazer, porque nós é que corremos riscos. Estamos a pôr em risco a 

nossa saúde. 

R1 – E a dos outros também, muitas vezes. 

E – Então partindo do que acabaram de referir, que competências técnicas é que vocês 

têm adquirido ao longo do curso? Ou seja, na prática o que é que vocês precisam de 

saber fazer? 

D – Um pouco de tudo. 

R1 – Um pouco de tudo. 

E - O que é que é um pouco de tudo? Tocar guitarra? 

D – Se for preciso (risos) 

E – Chegando a uma empresa, o que é que essa empresa vos vai pedir? 

L – Depende da empresa, por exemplo, onde eu vou estagiar, é só equipamentos 

automatizados, como é que eu hei-de explicar… tenho de saber como liga-los da forma 

mais correta, como pô-los a funcionar e fazer a sua própria manutenção. Caso se 

avariem, saber corrigir os problemas. 

D – Também depende se formos trabalhar para uma empresa de restaurar… de reparar 

os aparelhos, ou de fabricar. Nós somos mais reparar. Reparar aspiradores e essas coisas 

todas, mas também podemos ir trabalhar para uma loja onde temos mesmo de fabricar 
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os aparelhos, e os produtos. Aí é diferente, pode ter programação. 

L – A gente sabe um bocado de tudo. 

E – Então para vocês o trabalho em computador também é importante? 

Todos – Sim, sim… 

L – Sim, temos também de saber mexer em software. 

R1 – Acho que a gente não consegue fazer… 50% daquilo que fazemos tem que ser o 

auxílio de um computador. 

L – Programação de sistemas tem de ser com a ajuda do computador. 

E – Vocês têm computadores cá na escola que vos ajudam nisso? Ou são vocês que 

trazem? 

R1 – Não, temos cá na escola (aponta para o computador). 

E – Mas eles estão desmontados…  

L – Não, não, é só levantar o ecrã. 

R1 – É uma questão de arrumação, para termos mais espaço. 

E – E proteção? 

R2 – Sim, e para não apanhar pó, é mais por causa disso. 

E – A minha próxima pergunta tem a ver com as oportunidades que a escola e o curso 

vos proporcionaram para a aquisição destas competências todos de que falámos e para a 

integração no mercado de trabalho. Que oportunidade sé que a escola e o curso vos 

proporciona? 

R2 – A escola ajudou-nos a fazer um currículo. A escola é que arranjou o estágio. 

L – E maior parte desses estágios… por exemplo, o D, quando acabar o curso, pode ser 

chamado a trabalhar no hotel em que estagiou, e ele (aponta para um dos colegas) 

também acho que sim. Isto pode ser bom, porque quando saímos daqui temos logo 

trabalho, não temos de andar à procura, e sabemos que temos aquilo garantido. 

R1 – E apesar de nos estágios poderem ou não oferecer-nos trabalho, o facto de termos 

trabalhado ali pode-nos abrir várias portas no futuro, em outras empresas do mesmo 

sector. 

D – E às vezes penso que algumas empresas quando veem um currículo de alguém que 

fez um curso profissional já sabem que tem alguma experiência com aquilo, alguma 

prática. Eu acho que preferem esses alunos. 

E – Achas que é uma vantagem? 

D – Sim. 

L – Sim, ter este curso é uma vantagem. Não é dizer mal de outros cursos, mas este 
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curso é o melhor cá da escola, dá-nos o nível IV em termos de eletrónica, enquanto o de 

informática dá o nível III. Nós estamos num patamar acima. 

E – em que empresas concretas é que vocês já estiveram? 

R1 – Eu fiz estágio numa empresa, numa pequena loja de reparação de 

eletrodomésticos. 

L – Eu estive numa empresa que faz reparação de equipamentos elétricos, tem também a 

ver com canalização. Pronto, basicamente envolve eletricidade com água. 

E – Um ramo explosivo. 

L – É um bocado mau se se juntarem. 

R2 – Eu tive no hotel Cascais Miragem. Foi eletricidade, reparação de equipamentos, 

canalização também. 

D – Eu estive no Hotel Onyria, na Quinta da Marinha, também a fazer reparações de 

quadros elétricos. Tive de montar umas tomadas, porque quando eu estava lá a BMW 

foi apresentar um novo modelo, e então tive de estar a montar umas tomadas trifásicas, 

e uns quadros elétricos, porque tinham lá umas coisas mal feitas.  

E – O que é que é uma tomada trifásica? 

D – Aquelas ‘bue’ grandes. Estas aqui são monofásicas, têm uma fase e um neutro. As 

trifásicas têm três fases, um neutro e terra, que são de 400Volts. 

R1 – Têm mais potência do que aquelas normais que temos em casa. 

D – E as que eu tive a montar tinham de ter 64 amperes, que era para aguentar. Eles 

montaram uma sala com umas cem lâmpadas ou mais, portanto tinha de aguentar com 

isso tudo, e tinham de ser com tomadas dessas. 

E – Para além dos estágios, que fazem parte do plano de curso, e para além da 

construção do currículo de que falaram, que outras oportunidades é que vos foram 

dadas? Visitas, ou formações… 

R1 – Formação de empreendedorismo. 

E – Com quem? 

R1 – Tivemos juntamente com a DNA Cascais no 11.º ano. E eu também tive no 9.º ano, 

mas foi fora do curso. No curso tivemos todos no 11.º ano. E este ano tivemos agora, 

mas não é com a DNA Cascais, é uma empresa que formação de equipas. 

E – E essa formação consistiu no quê? O que é que trabalharam? 

L – Aprender a criar um negócio. 

R1 – Falámos em competências que um empreendedor deve ter, como montar um 

negócio e aquilo que devemos fazer. Falava dos problemas, falava das vantagens. 
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L – Como geri-lo… 

D – Como lidar com a concorrência. 

E – Lidar com a concorrência? 

D – Sim! 

R1 – Nós, no ano passado, participámos num concurso de empreendedorismo, em que 

apresentámos uma ideia, entre trinta ideias, e a melhor ideia seria aplicada para o 

concelho de Cascais. Não passámos da meia-final infelizmente. Tivemos de criar uma 

empresa durante um dia, no nosso caso foi venda de bolos, e fomos para a rua para 

vender, e para falar com o consumidor. Neste caso foi empreendedor cake. (risos) 

E – E visitas de estudo, têm tido? 

D – Fomos a uma ali em Alcabideche. 

L – Fomos à Legrand. 

D – Sim, também. 

R2 – E a uma atrás do autódromo. 

E – Atrás do autódromo? 

R1 – Sim, para uma formação sobre reciclagem de equipamentos elétricos. Porque há 

equipamentos, por exemplo o frigorífico, que tem umas certas componentes prejudiciais 

à saúde, e que não se podem pôr no lixo. Então estão lá. Fomos a uma que não é bem 

uma empresa… não é bem uma empresa que faz essa desmontagem, é uma empresa que 

abrange. Tivemos uma pequena formação sobre isso. 

E – Acham que há mais alguma coisa importante que gostariam de referir ou realçar 

relativamente ao vosso curso? 

L – Que é um bom curso, e que não devem difamá-lo por ser um curso profissional. 

Porque há muita gente, por exemplo, que diz “Ah, o curso não presta”. 

R1 – Que não se deve julgar o livro pela capa.  

L – As pessoas julgam que sabem o que se passa cá dentro. 

R1 – Muitas vezes não têm a informação correta, então acho que deviam informar-se 

melhor da realidade de um curso profissional. 

D – Vão muito por aquilo que os outros dizem. 

E – E as vossas perspetivas de futuro? 

R2 – Ir trabalhar. 

E – Diretamente depois de acabar os curso?  

R2 – Sim! 

E – E tens alguma área de interesse? 
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R2 – Eu gosto mais da mecânica e isso, mas se conseguir ficar no hotel, fico lá. 

D – Eu também, se consegui ficar no hotel, fico no hotel, se não vou tirar mais um 

curso. 

R1 – Eu vou candidatar-me à faculdade, vou tirar a licenciatura. 

E – Em quê? 

R1 – Neste momento estou a tentar entrar para a escola náutica, para tirar engenharia em 

máquinas marítimas, ou então no instituto politécnico de lisboa, no ISEL, tirar 

engenharia mecânica. Se não entrar ou tiro um CET, ou tiro as novas meias 

licenciaturas, que é para os cursos profissionais. Vou tentar. Se tiver só de ficar pelo 

curso, não há problema, mas eu queria alargar os meus conhecimentos. 

L – Sim, pegando nas palavras dele… Quer dizer, se depois do curso arranjar trabalho, 

vou trabalhar. Caso são, vou tentar ir para a tropa, porque quando fui com ele ao Dia 

Nacional, deram-nos a escolher. Depois da escola podemos inscrever-nos. Eu queria 

inscrever-me lá, para ficar lá pelo menos dois ou três anos… 

D – Seis! Tens um ano que é o voluntário, e depois tem os seis anos que são fixos. 

E – Seis anos fixos? 

D – Sim, seis anos para estar lá. Lá também tem vantagens, podes tirar as cartas todas. 

E – Que áreas de interesse têm? 

D – Multimédia, fotografia, e mecânica. 

R2 – Mecânica. 

R1 – Mecânica. 

L – Multimédia, fotografia e tropa. (risos) 

R2 – Desporto vá. 

L – Sim, desporto é uma área comum. 

E – É uma questão mais lúdica não é. 

Todos – Sim… 

E – Obrigado pela vosso colaboração. 
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3.4. Transcrição do Focus-group ao Grupo 4 
 

E – Na minha primeira pergunta gostava de tentar perceber como é que se sentem 

enquanto alunos do ensino profissional. 

M4 – É diferente do que o curso humanístico. A carga horária nos cursos profissionais é 

muito maior, nós temos aulas desde as 8h30 da manhã até às 18h30… só o terceiro ano 

é que é mais leve, também porque acabamos mais cedo. É diferente! Há muitas pessoas 

que pensam que os cursos profissionais podem ser mais fáceis do que os outros cursos, 

porque tentam ajudar. Mas aqui, pelo menos, temos disciplinas que são também 

complicadas de gerir, por exemplo, matemática… há pessoas que vieram para o curso 

profissional e nunca tiveram matemática, ou inglês, ou biologia, e depois também ficam 

assim um bocadinho atrapalhadas para conseguir fazer os módulos. Nesse ponto de vista 

eu acho que não se consegue comparar bem, por exemplo, entre ciência, artes, também 

às vezes é difícil para os próprios alunos de humanísticos, que tentam fazer diferenças, 

mas cada pessoa, vá, tem a sua área. Nós aqui temos as técnicas… temos também a 

parte técnica, que acho que é a parte melhor deste curso, porque nas teóricas nós às 

vezes estamos três horas numa aula, e estamos ali “este ‘stor’ nunca mais acaba de 

falar”. A teoria aqui pode ser a parte mais leve do curso. 

A3 – Eu acho que ser aluno de um curso profissional é quase como que estar sozinho na 

escola, porque nós escolhemos se vamos ter um bom percurso no curso, ou não, porque 

passar a maioria passa sempre. Acho que isso é a parte má, porque nem todos os 

professores dão valor ao ensino profissional como os alunos dão. Nós tivemos, e temos 

professores que… aquilo não é uma aula, aquilo é uma autêntica palhaçada. Nós temos 

aulas em que é simplesmente fazer nada, basta ir à aula e temos um 10, e passamos a 

tudo. E, isso não acontece só aqui na escola, ou só neste curso, acontece em todos os 

cursos profissionais que eu conheço. Então, acho que é possível um aluno de um 

profissional ter um percurso académico brilhante, se quiser, e se souber que para fazer 

isso vai ter de estudar por fora, e vai ter de fazer coisas sozinho. Por exemplo, o M4 

quer entrar para a faculdade no próximo ano, e nós aqui temos biologia durante um ano, 

o que é ridículo. Então ele está a ter explicações de biologia há imenso tempo, que é 

para fazer o exame, porque com as bases que nós temos aqui, é praticamente nada. Nós 

aqui só tivemos biologia um ano, e nem se sabe para quê, porque não aprendemos nada, 

e depois, não nos serve para nada, é uma disciplina que está ali a preencher horário. Se 

nós quisermos que alguma forma seguir os estudos a um nível superior, temos de ter 
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noção que vamos ter de lutar muito mais do que os outros, porque nós não temos as 

bases que as outras pessoas têm, não temos a ajuda que as outras pessoas têm em termos 

de ensino. É muito mais fraco para nós, porque os professores já têm aquela ideia de que 

eles vieram para um profissional porque coitadinhos, são ‘burrinhos’. É raro o professor 

que diz o contrário! Que diz o contrário, ou que mostra o contrário. É obvio que há 

professores que dizem “não, não, vocês estão aqui como todos os outros, e merecem, ou 

se calhar são melhores do que muitos outros”. Só que é muito raro encontrar um 

professor desses para um profissional. Acho que os profissionais pecam muito por aí, e 

tal como eu respondi no questionário, eu não voltava a entrar num profissional, porque 

sei perfeitamente as capacidades que eu tenho. Pelo menos nós os quatro, nós sabemos 

perfeitamente as capacidades que temos, e foi uma perda de vida. Três anos aqui, foi 

deitar fora muita coisa.  

C2 – Eu só acho que as pessoas hoje em dia desvalorizam os cursos profissionais. Acho 

que os cursos profissionais são vistos para as pessoas que têm mais dificuldade, e não 

conseguem entrar nos sectores normais para estudarem, como ciências normais, e então 

vão para os cursos profissionais porque não tem capacidade para ir pelo ensino normal. 

E, não veem isso como uma alternativa para uma pessoa… por exemplo, o meu caso de 

não ter tanta teoria, mas ao mesmo tempo ter teoria e prática. Foi nisso que eu me 

fundamentei para entrar neste curso. As pessoas, hoje em dia, veem muito: “estás num 

curso profissional porque é mais fácil do que o ensino normal”. 

E – Este curso foi a vossa primeira opção? 

C2 – Sim.. 

E – Vossa opção, ou houve alguém que de alguma forma vos influenciou nesta escolha? 

A3- Não, eu esperei mesmo uma no para vir para este curso 

N – Eu também. 

M4 – Eu perdi dois anos para vir para o curso. Estava no 11.º e voltei para trás. 

E – E como é que foi a adaptação ao curso? 

C2 – Eu acho que a pior adaptação foi mesmo à carga horária. Não estava habituada. 

Depois, este ano foi diminuindo, mas tínhamos um horário das 8h30 às 18h30. Saíamos 

daqui tardíssimo todos os dias, e em comparação com o percurso normal, que tinha 

duas, três tardes livres, nós só tínhamos a quarta-feira, que é a tarde livre de toda a 

escola. Acho que essa foi a adaptação mais difícil. O resto das disciplinas é como todas 

as outras. Há disciplinas que nunca tínhamos dado, mas aprendemos, e acho que essa foi 

a adaptação mais fácil. Acho mesmo que a adaptação mais difícil foi mesmo a carga 
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horária do curso.  

A3 – Sim, porque também não deixa… 

M4 – A N não diz nada. 

N – Pois não. 

A3 – Não deixa espaço para fazer mais nada. Eu pelo menos sou muito assim, se não 

tenho tempo para… não é lazer… se não tenho tempo para uma atividade fora da escola 

que seja de outro cariz, eu não vou estar focado na escola a 100%, não vou. Das 8h30 às 

18h30 aqui dentro a estudar as mesmas coisas, e depois ainda ter trabalhos para fazer 

em casa, sem poder ter uma atividade qualquer fora da escola… não sei até que ponto é 

que isso nos ajuda de uma forma cognitiva. Não acho que seja benéfico para nós não 

termos um tempo para respirar. Quem escolhe outras atividades acaba por deixar parte o 

curso para trás. Por exemplo, nós temos o A na nossa turma, que faz musculação, e eu 

também faço, e nós temos de gerir muito bem as coisas, e a chegar a casa às 23h30 da 

noite todos os dias. Como é que eu chego a casa às 23h30 todos os dias depois dos 

estudos, e ainda vou pensar em estudar ou fazer outra coisa qualquer? Não dá, estamos 

constantemente cansados. Não sei até que ponto é que escolher uma carga horária 

dessas, para um curso, ou para qualquer outra atividade, é benéfico para nós. Podem 

dizer que é um teste à vida profissional, mas mesmo assim nós não estamos oito horas 

na escola, nós estamos à volta das doze, treze horas no primeiro ano e no segundo. Não 

é de todo fácil. 

E – Mas de qualquer forma, e fazendo um balanço destes três anos, achas que 

conseguiste gerir essa exigência com a conjugação de uma outra atividade? 

A3 – Gerir para o mínimo. 

E – O que é que é gerir pelo mínimo? 

A3 – É eu poder ter notas… 

C2 – Razoáveis. 

A3 – Razoáveis, mas não boas. É eu passar com notas… sabendo eu que se estudar um 

bocadinho tenho acima de quinzes a tudo, porque eu sei como é que eu sou, e não fazer 

por isso. Não há tempo. Nós acabamos por fazer todos o curso, mas não fazemos todos 

com notas brilhantes. 

C2 – Eu acho que o primeiro e o segundo ano é muito chato. Agora, a partir do segundo 

ano, começamos a ter algumas práticas, mas nós chegamos a ter, no primeiro ano, desde 

a 13h40 às 18h30 teórica, ou seja, chega aos noventa minutos e nós desligamos 

completamente. Já não estamos a ouvir nada, porque já não nos conseguimos 



270 

 

concentrar, e porque pensamos “Ok, temos mais noventa minutos aqui, e agora?”. E 

sempre a ouvir o ‘stor’, porque é teórica… e no meio perdíamo-nos, ou o ‘stor’ a meio 

tinha de fazer pausas, e falar sobre outra coisa qualquer para nós conseguirmos encaixar 

outra vez. É muita hora de teoria seguida. Agora já não. Temos as práticas, mas antes, 

no primeiro e metade do segundo ano era muita carga horária para teoria.  

E – Vocês estavam à espera dessa carga horária a nível teórico? 

Todos – Não. 

C2 – Eu nem sequer estava à espera dessa carga horária. Pronto, deste ano não tenho de 

me queixar, mas os dois primeiros anos não estava nada à espera. Não sabia que ia ser 

das 8h30 às 18h30, praticamente. 

E – N, como é que vez a tua adaptação no curso? 

N – Eu? Eu também no início quando cá cheguei, vi o horário e também não gostei 

muito, porque eu não estava habituada. Eu vinha de humanidades, e era completamente 

diferente, e tal como a C2 disse era muito aborrecido, desde a 13h40 até às 18h30 ter 

sempre teoria, teoria, teoria. E, depois, ‘stor’… ele só falava. Ao menos ele podia ter 

alguma coisa, power points, ou alguma coisa parecida, mas não, nem isso, era só falar, 

falar, falar. Então aquilo para mim que desligo facilmente, era terrível. 

C2 – E depois é isso, o nosso curso também não tem suportes. Nós não temos um 

manual dedicado a nós, nada que se adapte a nós. Os conhecimentos que temos são os 

professores que nos transmitem, e as nossas aulas praticamente são power points que 

nós passamos para os cadernos, a prática que nós aprendemos com os professores, e 

alguns dos conhecimentos que os professores, verbalmente, nos vão dando e nós vamos 

apontando, porque nós não temos nenhum suporte em que nós possamos pegar e dizer 

“Este é o nosso livro, ou o nosso manual”. Não temos! São os professores que têm de 

nos dar essa informação, ou verbalmente, ou em power points. 

E – Remeto então para uma outra questão, que está relacionada com o funcionamento 

do curso em si. Como é que vocês classificam o funcionamento do curso e aqui mais 

especificamente em dois pontos, relativamente aos espaços e relativamente aos recursos. 

C2 – É assim, em relação ao espaço, já estivemos pior. Tem sido remodelado o nosso 

espaço por exemplo, das massagens. 

M4 – No primeiro ano do curso eles não tinham sala de massagens, faziam em cima de 

mesas. 

C2 – Nós temos marquesas. Este ano já conseguimos ter água aquecida, que não 

tínhamos, para lavar as mãos por causa do óleo e da gordura. Tem-se vindo a modificar. 
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Há certas coisas que nos vai sempre faltar um pouco, principalmente na componente 

prática, porque não há meios financeiros para fazermos as atividades práticas noutras 

termas a não ser as do Estoril. E as do Estoril são muito bem equipadas, mas não têm 

todos os equipamentos que às vezes nós precisávamos de praticar para saber. De resto 

acho que o curso está bem equipado, dentro do possível. Faltam-nos alguns dos 

recursos. Têm de ser os professores a dar-nos, nós não temos livros, não temos nada, ou 

seja, temos de ser nós e os professores, em conjunto, a trabalhar para adquirir 

conhecimentos. Não temos um suporte que nos dê conhecimentos. Ou temos o nosso 

caderno em ordem, e em dia com as informações que os professores nos deram, ou não 

temos nada para estudar, e não temos conhecimentos teóricos. 

M4 – É isso. Por exemplo, se nós não tivéssemos as termas do Estoril e um professor 

que trabalha lá, ou o professor M, que tem um centro de fisioterapia, nunca 

poderíamos… como também não temos muito financiamento, por causa dos cortes que 

têm feito nas escolas, nós não íamos sair daqui, só íamos saber fazer massagens. Íamos 

chegar ao estágio e íamos dizer “Ah, oh isto é uma banheira. Mas como é que isto 

funciona?”. Íamos ficar assim um bocadinho à nora. Por acaso até temos sorte de ter um 

professor que trabalha lá, e é aqui perto as termas do Estoril. 

E – Tenho a informação de que vocês já tiveram a oportunidade de ir a outras termas 

pelo país. 

C2 – As termas de Nisa. 

N – Curia. 

C2 – Curia e Monte Real. 

E – Como é que veem a experiência de sair do contexto de Cascais, e perceber como é 

que funcionam as outras termas pelo país? 

M4 – As de Nisa estavam vazias (risos) 

N – Elas iam fechar, não iam? 

A3 – As de Monte Real também. 

N – As de Curia foi as que eu não gostei nada. 

M4 – Fomos também a um congresso, workshop de massagem… ao Porto 

C2 – Santo Tirso. 

M4 – Sim, Santo Tirso 

N – Ai eu esse acho que foi bom. 

M4 – Aí também foram outras escolas que tinham o nosso curso, e havia diferenças. 

Umas que estavam no terceiro ano e já faziam… elas estão mais ligadas para a parte da 
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estética, e do relaxamento, e pronto havia diferença. Havia outros cursos também que 

nós não sabíamos, e nem pareciam ser do termalismo, porque também não tinham 

conhecimentos. Mas, é sempre diferente. Fomos com uma guia de lá, que nos 

apresentou as termas, e pronto as termas já nós conhecemos mais ou menos a estrutura. 

C2 – Acho que o mais interessante foi mesmo os workshops que nos apresentaram. 

Vários tipos de massagens que nós nem sequer conhecíamos ou não fizemos, e 

ensinaram-nos, e disseram-nos. Claro que não temos grandes conhecimentos práticos, 

mas deu para ter uma noção sobre os vários tipos de massagens que nós ainda não 

sabíamos. Acho que foi bom. 

E – Quando falámos da adaptação, vocês já mencionaram algumas dificuldades. Agora 

pensando não só na adaptação mas nos três anos, lembram-se ou gostariam de referir 

mais algumas dificuldades que tenham sentido?  

M4 – Eu acho é que, por exemplo, biologia nós só temos um ano, e físico-química 

temos três, e penso que para o curso seria mais gratificante, até porque é uma área de 

saúde, termos três anos de biologia, e só um ano de físico-química. 

C2 – Ou então nós temos… e é algo que eu não gosto, o inglês, que é a língua 

fundamental hoje em dia, é universal, e nós só temos inglês nos primeiros dois anos – 

no primeiro, e no segundo. Chega ao terceiro e não temos. Mas continuamos a ter 

físico-química. E eu acho que é mais benéfico, e é melhor ter inglês e retirar a físico-

química no terceiro ano, do que continuar a ter físico-química nos três anos, e depois 

não ter inglês, que vai ser muito mais benéfico para nos, porque vamos trabalhar numa 

área em que há muitos mais turistas do que portugueses. Portanto, é uma língua que nos 

vai fazer falta. Por quê ter inglês só dois anos, e físico-química três? 

N – E há pessoas que têm uma grande dificuldade na turma, porque há pessoas que 

tiveram maus professores a inglês, e que não sabem se calhar… conseguem perceber o 

que uma pessoa diz, mas não conseguem responder. O caso da S, por exemplo. Ela 

consegue perceber, mas não consegue responder, e ela vai estagiar mesmo aqui em 

Cascais, onde há imensos turistas, e ela diz que não vai conseguir. 

A3 – Vai ter de conseguir. 

C2 – Vai ter de aprender 

M4 – Pois é isso. 

N – Acho que… Não concordo, terem tirado. 

E – Mas tiraram o inglês? 

M4 – Não, sempre foi assim. Mas, o plano é que se calhar está distribuído. 
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A3 – A carga horária está mal feita. A parte científica está mal feita. Tivéssemos nós, 

biologia três anos, físico-química três anos, matemática três anos, a questão é que 

mesmo assim não nos chega para nada, porque o que nós damos não dá para fazer o 

exame nacional. Não dá! Nós não aprendemos o suficiente para fazer o exame nacional, 

para ter uma boa nota para entrar no ensino superior, ou seja, é só para dizer que 

tivemos. É como eu estava a dizer, há uma parte que é como se fosse para fazer de conta 

que eles deram a formação deviam dar. Mas nós nunca vamos tirar proveito da parte 

científica do curso. 

E – Têm muitos colegas com perspetivas de ingressar no ensino superior? 

A3 – Eu acho que não, somos para aí três ou quatro. 

E – Uma outra questão é agora relativa aos apoios. Quais são os apoios que vocês 

sentem fora e dentro da escola? Se calhar começando pelos apoios fora: Quais são os 

vossos maiores apoios fora da escola? 

C2 – As termas do Estoril. 

E – Em que medida? 

C2 – As termas do Estoril ajudam-nos principalmente a ter um conhecimento prático, 

porque sem as termas do Estoril não poderíamos fazer as práticas. Portanto, se nós não 

tivéssemos as termas do Estoril, nós não conseguíamos ter a componente prática 

completa, porque não temos mais nada aqui, e visto que, financeiramente não podemos 

ir para fora, não teríamos mais nada aqui para a componente prática. O maior apoio é as 

termas do Estoril, que se disponibilizam a dar-nos os espaço até uma certa hora, e a dar-

nos o à vontade de experimentar os equipamentos, ver e trabalhar com eles. 

A3 – Também porque há um protocolo. 

C2 – Sim, claro. 

A3 – E eles têm interesse nisso. 

C2 – Está bem, mas ainda assim. 

A3 – Mas, sem as termas do Estoril não haveria este curso. Mas acho que mais que as 

termas do Estoril, é se este curso perde o professor M, e perde o professor A… este 

curso não anda para a frente. E sem a professora F para o ano este curso não anda para a 

frente. 

E – Ou seja, vocês consideram que há professores que são grandes apoios dentro da 

escola? 

A3 – Sim, e sem os professores práticos que nós temos, o curso não valia a pena, e nem 

existia. Nós temos o professor M que se nós telefonarmos e perguntarmos “oh ‘stor’ 
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podemos ir aí este fim-de-semana para trabalhar consigo um bocadinho”, ele diz “Vem”. 

E – Este é o professor que está… 

Todos – Na fisioterapia.  

M4 - Está na parte da fisioterapia. 

E – Ou seja, ele mostra-se disponível. 

Todos – Sim 

E – Se partir de vocês disponibilidade e querer, ele mostra-se disponível também para 

vos acolher e para vos apoiar. 

A3 – E nos ofereceu… já disse que quando acabarmos o curso podemos ir lá fazer um 

estágio de 6 meses, mesmo que… 6 meses não, não sei quantas horas. Mesmo quem não 

vá para lá estagiar, pode ir lá fazer um estágio com ele. 

C2 – E há uma coisa que é muito especial nos nossos professores das práticas, que é: 

eles não nos ensinam só aquilo que é da componente científica do nosso curso. Ou os 

professores chegam com novidades do dia-a-dia deles, “hoje descobri isto”, “hoje vejam 

isso”, “o que é que vocês acham que é isto?”, “vi que uma senhora estava assim, e fiz-

lhe os testes e deu isto, o que é que acham?”. Ou seja, não só nos ensinam o que nós 

precisamos de saber, o que está no conhecimento científico, mas também outras coisas 

do mundo do trabalho e do dia-a-dia deles, e acho que isso é bastante bom porque nos 

faz abrir um bocado os horizontes. E são pessoas que estão à vontade com o mundo do 

trabalho e tentam-nos pôr também a nós à vontade no mundo do trabalho. 

E – E quando vocês estão assim mais desmotivados, mais desanimados, fora da escola 

que é que vos apoia mais? 

N – Eu acho que é a família e os amigos. 

E – Houve assim alguma situação concreta? E isto pensando ao longo dos três anos. 

M4 – Ao início, quando eu mudei de curso, quase ninguém… ficaram todos a apontar-

me o dedo e a perguntar: “por que é que vais mudar de curso?”. Estava no 11.º ano e 

voltei para trás, e fui para um curso profissional, e toda a gente dizia: “ah vais mudar, 

isso não vai correr bem”; e eu era o único de dizia: “ah não, vai correr bem”. A minha 

mãe apoiou-me porque já uma vez me mudou de escola e dizia: “Ah é para depois 

continuares a fazer o secundário”, e não fiquei. Então desde aí ela disse: ”Agora tu é que 

tomas as decisões”. Então eu tomei e ela sempre me apoiou, e agora diz que fiz a 

escolha certa. 

E – E tu achas que fizeste a escolha certa? 

M4 – Acho que sim. Pelo menos acabei o secundário. (risos) E aprendi qualquer coisa. 



275 

 

Estava em ciências e não estava a aprender nada já, por isso estava a achar que também 

estava a perder tempo, então optei por voltar atrás e começar de novo. 

E – Na vossa opinião quais são as competências necessárias à integração no mundo do 

trabalho, e mais especificamente na vossa área? 

M4 – N, podes começar. Dizes que nunca falas. 

N – Eu? O que é que necessário? Ser responsável. Responsabilidade acima de tudo. Ser 

trabalhador, porque para o mundo onde a gente vai temos de trabalhar e temos de lutar 

pelo nosso lugar, porque por exemplo, no estágio, além de sermos nós, vão estar outras 

pessoas a estagiar, e nós temos de lutar pelo nosso lugar lá. Portanto, temos de ter força 

de vontade para chegar mais longe também. 

C2 – Dentro do nosso curso, uma coisa que é fundamental é a higienização de cada um. 

O cuidado pessoal e higiénico de cada um, que é uma coisa fundamental, e ao longo dos 

três anos temos sido avisados, e falam-nos sobre isso, e ajudam-nos. A higienização e o 

cuidado pessoal são muito importantes no nosso curso. Depois há pontos que a N já 

disse, como a pontualidade, a assiduidade, que em qualquer trabalho tem de se ter, e em 

específico no nosso trabalho, acho que é mesmo a nossa própria higienização. 

M4 – Nós não dizemos nada agora. 

A3 – Não, acho que parte importante para… não é para entrar no mercado de trabalho, 

mas para ficar lá, é ter um conhecimento do que estamos a fazer, não é fazer porque 

mandaram, é fazer porque sabemos fazer. É saber por que é que estamos a fazer as 

coisas, não é fazer o que está lá escrito, por exemplo, na prescrição. É ter noção daquilo 

que estamos a fazer e porquê, porque toda a gente se pode enganar, e nós temos de saber 

às quantas andamos não é? Acho que o que vai diferenciar um bom técnico de 

termalismo é ter a noção do que é que está fazer, e porquê. Eu acho que não devo ser o 

único que chegou lá, mas eles preparam-nos muito, e não digo o nosso professor, mas 

quando nós estamos a ver o que é que um técnico faz, ele é basicamente um… sei lá, um 

boneco que está nas termas que só faz o que mandam. Não há autoridade nenhuma, não 

há ali nenhuma parte em que ele possa mexer-se, tem de fazer o que mandam. Mas se é 

para fazer o que mandam, pelo menos que eu saiba o que é que estou a fazer, e se calhar 

é por isso que eu não tenho muito interesse em termas. Eu tenho mais interesse na parte 

da fisioterapia, reabilitação física, e da massagem, porque há uma parte em que nós 

podemos tirar as nossas conclusões e tentar aplicar o nosso conhecimento. Nós nas 

termas somos muito, passa a expressão, “paus mandados”, e não temos… se calhar não 

temos… não é o valor, mas se calhar estão a tirar-nos um bocado o valor. São três em 
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que nós andamos aqui a aprender coisas, para depois passar dias a dobrar toalhas, e a 

carregar em botões das máquinas e das banheiras. 

M4 – Pronto, eles já disseram tudo. (risos) 

E – De que forma é que a escola e o curso, numa lógica de conjunto, porque o vosso 

curso estar aqui em S. João se calhar não é por acaso… De que forma é que a escola e o 

curso vos proporcionam oportunidades concretas para adquirirem estas competências 

todas de que vocês falaram, e para uma preparação na integração no mundo do 

trabalho? 

M4 – Isto vem tudo da professora F. Este curso, se não fosse a professora F na escola, 

acho que este curso não existia aqui. Foi ela que também despoletou… Foi ela que 

despoletou curiosidade no termalismo. Foi conhecer e depois gostou e criou este curso. 

Se não fosse elas acho que podia ser noutra escola qualquer, não sei. Aqui na zona acho 

que também não há muito perto deste curso. Agora também fizeram as termas do 

Estoril, e eu acho que vão criar parcerias, e pode ser que o curso possa andar para a 

frente. 

E – Mas e a nível de oportunidades, ao longo dos três anos? 

M4 – No primeiro ano e no segundo ainda nos proporcionaram algumas visitas de 

estudo, ainda fomos a alguns lados. Agora é só ir ao Estoril, ou à Parede. 

C2 – Sim, por mais que não tenhamos o apoio financeiro, a escola e seja mais da parte 

da professora F, tenta sempre criar algo para que não fiquemos parados. Vamos ter o dia 

do termalismo, por exemplo, que vai ser feito aqui na escola. Vamos ter um dia que é 

organizado, que é o dia das termas, em que vamos para as termas, e nós próprios vamos 

servir os clientes e apresentar, dizer como é são as coisas, e explicar os conhecimentos 

que adquirimos. Isso parecendo que não, também… nós sentimo-nos com algum valor 

nesses dias, porque os outros, dos outros curso, estão a conhecer um bocadinho do 

nosso, porque os outros cursos não têm noção da componente do nosso curso, não têm 

noção de quem é somos, do que é que fazemos, o que damos, a dificuldade que temos, 

não têm a mínima noção de como é que composto o nosso curso. Nesse dia, as atenções 

estão centradas em nós, por uma ou duas vezes, um ou dois dias, estão centradas em 

nós. E pronto, acho que isso também nos dá uma motivação e um certo valor. Nem que 

seja por um dia. 

E – Já começaram a preparar esse dia? 

C2 – Estamos aos poucos a elaborar a ideia. Tem de ser entre todos. 

M4 - É dia 27 de Março. 
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C2 – Sim, é dia 27 de Março. Temos de criar um tema, em que temos de fazer um… em 

que temos de preparar os cenários de acordo com o tema. Depois vai haver as inscrições 

e qualquer pessoa pode inscrever-se para fazer as massagens. Vamos fazer as massagens 

parciais. 

E – O que é que são massagens parciais? 

C2 – São localizadas. 

M2 – Só num braço 

C2 – Só as pernas, só os braços. 

M2 – Só as costas. 

C2 – E o dia das termas também está para breve, mas ainda não marcámos. Mas é irmos 

às termas, e receber os clientes e explicar como é que funciona o equipamento em que 

nós estamos, as indicações do equipamento, as contraindicações… é dar um bocadinho 

a conhecer ao cliente para que é que serve aquele equipamento. 

E – Há mais alguma oportunidade? Falaram há pouco do Congresso não é?  

M4 – Sim, que fomos. 

E – Dos workshops que tiveram integrados no Congresso. Já falámos também das 

visitas de estudo, que foram às termas ou outras? 

M4 – Sim, Sim. 

C2 – Sim, às termas. Foi às de Monte Real, às de Curia, foi à escola de Santo Tirso, que 

foi os workshops que fizemos lá, e de Nisa. 

E – Perspetivas para o Futuro? Que áreas de interesse é que têm, o que é que gostariam 

de fazer no futuro? Gostava de ouvir cada um de vocês, apesar de que o A3 já referiu 

mais ou menos. N? 

N – Eu não sei ainda. É muito estranho eu sei. 

E – Tens alguma área de interesse? 

N – Eu termas também não quero. Como o A3 diz, aquilo é ligar e desligar botões, e eu 

não tenho paciência para isso. Gosto mais de tocar, algo mais prático mesmo, massajar e 

isso tudo. Não sei, tenho de ver ainda. Tenho de estudar as opções. 

M4 – Eu não sei, estou a pensar ir para a faculdade, e ao mesmo tempo que estiver na 

faculdade vou tentar arranjar part-time, assim na área da massagem. Fazer ao domicílio, 

ou então em algumas empresas tentar fazer massagens ou assim na área do relaxamento. 

Depois, ir para fisioterapia, se conseguir entrar. Em princípio devo conseguir, mas 

vamos ver. Se não conseguir, vou ter de arranjar outra coisa. 

E – Na Escola Superior de Saúde? 
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M4 – Não, tinha pensado em Alcoitão. 

E – Ok. A3, é fisioterapia também? 

A3 – Sim, só que eu não tenho… lá está eu não estive um ano a estudar como o M4 

esteve. Sei lá, eu acho que prefiro… Não prefiro, mas a opção que eu vou seguir é de ter 

formações adicionais. 

C2 – Pois, é como eu. 

A3 – Até ter depois a base para conseguir entrar na faculdade. Em fisioterapia não sei, 

também gosto muito de nutrição. Estou indeciso entre ciências da nutrição e fisioterapia.  

M4 – Há formas de preparação, por exemplo, há técnico auxiliar de fisioterapia e se 

calhar isso já pode dar algumas bases. Há sempre aqueles cursos que nós podemos… 

A3 – Por exemplo, nós os três vamos já no próximo mês tirar um curso de bandas 

neuromusculares. 

E – Bandas neuromusculares? 

A3 – Sim, acho que é uma coisa que cá em Portugal está a começar a criar assim algum 

nome, e eu já aplico sem praticamente conhecimentos nenhum, só pelo que vejo na 

internet faço aplicações a alguns amigos meus e têm tido resultados. Portanto, é uma 

coisa em que eu acredito, e acho que vai servir, vai ser um bom suporte com a 

massagem para conseguir ter algum rendimento, para depois conseguir ter a informação 

que quero ter no futuro.  

E – Vão tirar o curso onde já agora? 

C2 – No EMMA. 

A3 – Escola de Motricidade e Massagem Aplicada. 

C2 – E massagem. É em Lisboa. 

E – É privado? 

C2 e M4 – É! 

M4 – Também é agregado a um dos nossos professores. 

C2 – Foi ele que nos deu conhecimento do curso, que é ele que vai dar até. E nós 

aproveitámos a oportunidade, e vamos fazê-lo. 

E – (dirigindo-se C2) Já percebi que é o curso, e mais? 

C2 – Basicamente é um bocadinho do que o A3 disse, e do M4 disse. Tenho gosto em ir 

para a faculdade até porque sei que tenho capacidades para tal. Neste momento, não sei 

se acabo e vou para a faculdade, porque não tenho certas bases de que preciso para ir 

para a faculdade, por isso foi o que o A3 disse. Ir tirando, para não ficar parada, alguns 

cursos para me complementar a mim, aos meus conhecimentos, e ao meu currículo, 
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enriquece-lo um bocadinho. Mas eu quero ir para a faculdade, e eu sei que vou para a 

faculdade. 

E – Entusiasmos (risos). Não sei se gostariam de acrescentar alguma coisa. 

M4 – Agradecer, terem escolhido o nosso curso. Muita gente não sabe o que é que nós 

fazemos, como já referiram, o que é este curso. Estes cursos são só quase informática, 

marketing, comunicação, mas nós também estamos cá. 

A3 – Nós não temos interação com o resto da escola. Há até uma pergunta que fala isso, 

e eu respondi nada próxima, porque não temos contacto com os outros alunos. Eu não 

sei, eu fartei-me de pedir, de dizer ao professor A: “Por que é que as pessoas dos outros 

curso não podem receber uma massagem nossa”. “Ah não sei quê”… 

N – “Vocês ainda não estão preparados.” 

A3 – Está bem, mas… 

M4 – Dizia que era complicado, não sei porquê. 

A3 – Não entendo. Não é por falta de pedidos, porque há muitas pessoas que nos 

pedem. Por que é que não há interação do nosso curso com o resto da escola? Não 

custava nada. Quer dizer, os professores conhecem-se, era só dizer: “Olha vê lá se há 

dois ou três alunos teus que queiram vir receber uma massagem”. 

C2 – Claro, não era obrigatório, era voluntário. As pessoas à vezes têm um bocado o 

pudor de mostrar o corpo, mas também é como nós dizemos, nós podemos fazer 

localizadas, ou só as pernas, ou só aos braços, às costas. E pronto, não era obrigatório, 

era ver quem queria, quem estava à vontade para tal. 

E – Obrigada pela vossa disponibilidade. 
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3.5. Transcrição do Focus-group ao Grupo 5 
 

E – A minha primeira pergunta, e por forma a introduzir, é: Como é que vocês se sentem 

enquanto alunas do ensino profissional? 

A2 – Eu acho que há um grande tabu a nível do ensino profissional, porque toda a gente 

julga que nós somos alunos do curso profissional, e que somos incultos, que viemos 

para aqui com… 

M3 – Era mais fácil… 

A2 – Sim, para fugir um bocado à disciplina do curso normal, do ensino normal. Eu 

acho que é um bocado por aí.   

M3 – As pessoas têm muito a ideia de que um curso profissional é um curso mais fácil, 

e não é. Eu tive em ciências e tecnologias, no ensino regular, e o que me fez mais vir 

para aqui foi o eu estar em ciências e não ser nada daquilo que eu queria para o meu 

futuro. Ou seja, o curso profissional é uma maneira de nos aproximar da área que nós 

queremos. 

S – É mais específica. 

T1 – Exato. Eu vim de humanidades, também… não tem nada a ver com o curso em que 

eu estou - auxiliar de saúde -, e humanidades é assim um bocado à parte. Mas pronto, é 

porque era a área que eu mais gostava. 

A2 – Nós aqui já temos uma bagagem mesmo para o ramo que estamos a desenvolver, 

neste caso, técnico auxiliar de saúde, mas também para outras áreas que também nos 

servem estas informações. 

T1 – Eu acho que para algumas pessoas, que acham que os cursos profissionais são 

mais fáceis, ou que vimos para aqui um bocadinho para fugir, deviam vir assistir assim 

uma semana às nossas aulas, para perceberem que nós muito provavelmente… Aliás 

não é muito provavelmente, temos mesmo muitos mais trabalhos, e puxam muito mais 

por nós do que no ensino regular. E, eu vejo essa diferença de humanidades para aqui. 

Puxam muito mais por mim e é muito melhor. 

A2 – e até mesmo no curso de ciências… Eu também estive e todos os trabalhos que eu 

fazia, não eram nada disto. Temos montes de relatórios, trabalhos todas as semanas, 

saíamos tardíssimo no primeiro ano, tínhamos uma carga horária imensa, e damos 

mesmo aprofundadamente até anatomia, tudo. 

S – Nós aqui temos uma vantagem que o ensino regular não tem. Temos o contacto, 

mesmo na prática, que é uma mais-valia. 
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E – Então o que é que é ser um aluno do ensino profissional? 

A2 – É bom! (risos)  

S – Eu diria que é o mesmo, sendo que temos a componente prática, e que a formação 

mais específica para aquilo que eu quero fazer. Para aquilo que a gente quer.  

T1 – Eu acho sinceramente que vamos muito mais bem preparados para a faculdade. 

Vimos de um curso profissional, que é mais direcionado do que das áreas normais: 

ciências, humanidades, artes.   

M3 – No entanto, a nossa entrada na faculdade está a ser cada vez mais dificultada. 

Cada vez mais, porque cada vez nos pedem mais exames, dos quais nós não temos 

matéria para os fazer, e cada vez mais a nossa entrada na faculdade vai ficando adiada, 

porque nós ao longo de três anos não temos tempo para estudar para exames. O tempo 

que nós temos é para nos aplicarmos neste curso, nos trabalhos, nos relatórios, em tudo. 

S – No estágio, na PAP –  

M3 – Nos estágios, nas PAP’s, tudo. Depois a faculdade fica um bocado para trás, e não 

sei, mas acho que nos cursos profissionais não deviam haver esta diferença em relação 

ao acesso ao ensino superior. 

T1 – Eu acho que o ministério, os que comandam o ministério e decidem essas coisas 

dos exames e “tem de fazer o que “, e essas coisas, deviam como estava a dizer, vir 

assistir às nossas aulas… Eles também deviam para perceberem que estes cursos não 

são para os burros, são simplesmente mais direcionados e com muito mais prática.  

E – Há pouco disseste que achavas que vocês saíam mais bem preparados para a 

faculdade. Em que sentido? Se não é no sentido de realizar os exames, porque vocês não 

dão a matéria que é pedida no exame nacional, então em que sentido é vocês saem mais 

bem preparados? 

T1 – Não, nós damos matéria pronto… depende das disciplinas. De qualquer maneira, 

por exemplo, se nós continuarmos na área da saúde, que acho que é o que vai acontecer 

para muitas de nós, de nosso curso, que querem ir para a faculdade, em termos de 

anatomia, prática, contacto com doente, temos um grande avanço relativamente aos 

alunos que vêm de ciências. 

M3 – Em relação mesmo às disciplinas que temos na faculdade, não em relação ao 

acesso à faculdade, mas sim ao depois, ao estar lá nas aulas. É mais fácil. 

S – Sim, no ensino regular nós não temos saúde, ou higiene, disciplinas que são 

essenciais. 

T1 – A anatomia toda. 
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A2 – Em ciências damos rochas, ao invés de darmos basicamente… 

S – E biologia também.  

E – A nível da vossa adaptação no curso. Como é que ela foi? 

T1 – Fácil, eu acho que foi fácil. 

A2 – Relativamente ao que eu estava… por exemplo, eu tive um ano no 10.º, alias tive 

dois anos no 10.º. Eu repeti, outra vez, o décimo para ver se fazia melhoria de notas, que 

era para ver se continuava. Não foi possível, tive notas que não me estavam a dar muito 

jeito e decidi vir para este curso, porque também ia de encontro às minhas expectativas 

a nível profissional e também académico. Eu acho que foi fácil, o que a mim me custou 

mais foi mesmo a carga horária e, também, por exemplo, como é que hei-de dizer… Era 

a carga horária e era também as disciplinas muito… As técnicas, era um bocado mais 

complicado, por causa de saúde. 

E – Portanto, aquilo que vocês veem como uma vantagem agora, no inicio foi uma 

dificuldade? 

M3 – Sim, foi porque o curso… É o primeiro ano deste curso. Quando nós entrámos foi 

o primeiro ano em que existiu o curso, ou seja, nada estava como deveria estar. Nós 

tínhamos uma carga horária das 8h30 da manha às 18h da tarde todos os dias, tínhamos 

relatórios para fazer, testes para estudar, tudo, tudo, tudo, trabalhos, tudo. Era muito 

complicado. Havia coisas… temas dentro das disciplinas que não faziam qualquer 

sentido, haviam disciplinas que estavam a dar a mesma matéria, disciplinas diferentes. 

Estava completamente desorganizado. Depois, quando veio o ano a seguir, as coisas já 

foram melhores. Nós basicamente somos as cobaias deste curso. 

E – Já houve então uma reestruturação, pensada e refletida. 

Todas – Sim. 

T1 – Mas eu acho mesmo, como elas estavam a dizer, que a maior dificuldade foi 

mesmo a carga horária, porque era muito complicado. 

S – Eu ainda senti outra, que foi a exigência que o curso tem. 

Todas – Sim! 

S – No regular a exigência não é esta exigência, e uma vantagem que nós temos aqui, é 

que temos uma proximidade com os professores que no regular não temos.  

E – E exigência a nível do quê? 

S – A nível da assiduidade, pontualidade, entrega de trabalhos, a maneira de estruturar 

os trabalhos, o vocabulário, tudo isso.  

A2 – É como se estivéssemos já no mundo do trabalho. 
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T1 – Ou na faculdade, quando nos pedem trabalhos. 

A2 – Mas na faculdade tu não vais ter esta exigência. 

T1 – Dos trabalhos tens. 

A2 – Mas não tens tanta proximidade como a que tens com os professores. 

T1 – Não, mas não estou a falar da proximidade, estou a dizer a exigência em termos de 

prazos para cumprir, como é que deve estar a formatação do trabalho, essas coisas 

todas… Aqui eles fazem isso, têm muita exigência nisso. 

M3 – A escola não só nos prepara para o mundo do trabalho, como também nos prepara 

para o ensino superior e aposta muito no ensino superior, em nós seguirmos para a 

faculdade, para nós termos um curso superior. 

E – E é uma aposta vossa? 

Todas – Sim! 

E – É uma vontade que têm? 

Todas – Sim… 

M3 – Cada vez mais dificultada. As dificuldades que vamos encontrando vão-nos 

derrubando um bocado, e a entrada na faculdade vai ficando adiada. Mas é uma 

vontade, não deixa de ser uma vontade.  

E – Focando agora o funcionamento do curso e a forma como está organizado, tanto a 

nível de espaços como de recursos. Qual é a vossa opinião relativamente a este ponto? 

T1 – Tem poucos recurso. 

S – Para o nosso curso tem poucos recursos. Nós, por exemplo, na prática de 

posicionamentos não temos bonecos, não temos onde praticar essas coisas. É um pouco 

à antiga, inventar meios para.  

T1 – Sim, é à base do improviso muitas coisas. Improviso e boa vontade. 

M3 – E em termos de espaços, por exemplo, nós em biologia e físico-química temos de 

ter aulas de laboratório, aulas práticas, e aqui na escola nós não temos nada disso. 

A2 – Temos de fazer um deslocamento externo. 

T1 – Normalmente é sempre para Oeiras, por aí. 

E – E vocês vão para onde exatamente?  

M3 – No primeiro ano, e no segundo fomos para a Universidade Católica, no Tagus 

Park, e depois este ano fomos para o Instituto de Agronomia, na Estacão Agronómica 

em Oeiras, que era um espaço minúsculo. Nós somos só 17 e estávamos apertadas. 

T1 – No da faculdade não, tínhamos espaço. 

M3 – E tínhamos dois laboratórios. 
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T1 – E tínhamos dois, exato. Tínhamos um para química e outro para biologia. Aqui 

neste não. 

M3 – Fomos as primeiras a ir para lá. Chegámos e vimos o espaço, mas a nossa turma, 

por acaso é pequena e deu para estar lá toda. 

T1 – O nosso curso do terceiro ano não é propriamente pequeno. 

A2 – Tiveram de se dividir em dias diferentes. 

M3 – O segundo ano do nosso curso dividiram-se.  

T1 – Mas tudo se resolve.  

E – Já falámos um pouco das dificuldades que vocês sentiram. Querem acrescentar mais 

alguma, não só a nível da adaptação, mas ao longo dos três anos? 

A2 – Cansaço! (risos) Cansaço, desmotivação… O ano passado então. 

T1 – Sim, o segundo ano foi terrível a nível de motivação.  

A2 – Era muita matéria acumulada, era muito exigente, e então nó começávamos a 

sentir o cansaço e a dar de nós. Estávamos mesmo cansadas, e então estávamos a 

desmotivar.  

T1 – Eu acho que foi muito o acumular do que nós estávamos à falar à bocado, da carga 

horária e muita matéria. Acho que foi o acumular do primeiro ano, de muita carga 

horária e de matéria, para o segundo. E, então, nós no segundo já estávamos tipo “tirem-

me daqui”. 

A2 – E se calhar nós também vínhamos com aquela ideia de que um curso profissional é 

mais fácil. Já estivemos no 10.º ano, chegamos aqui e não, não é. (risos) E então 

ficamos assim um bocado… 

M3 – E é por ser o segundo ano. O primeiro ano é a energia, porque é um novo ano, 

uma nova escola, são novas pessoas, é tudo diferente. Depois, no segundo ano nós já 

conhecemos tudo. 

T1 – O segundo é a desmotivação. Este ano é “’Yeah’, estamos a acabar”. (risos) 

E – Era isso que vos ia perguntar. Qual e a diferença do segundo para o terceiro ano? 

M3 – É o chegar ao fim. É o querer chegar ao fim. 

A2 – Querer aproveitar. Estamos na reta final. 

M3 – Querer aproveitar tudo aquilo que não aproveitámos antes. 

E – Acham que houve muita coisa que não conseguiram aproveitar? 

A2 – O ano passado sim, por estarmos tão cansadas e desmotivadas. Não aproveitámos 

várias coisas.  

T1 – Até em termos de turma, por exemplo. Nós estávamos tão cansadas e 
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desmotivadas, que nos dávamos todas mal umas com as outras. 

M3 – Sim, o segundo ano foi o pior.  

T1 – Foi o pior o segundo. 

E – E a nível do curso em si e das aulas, o que é que acham que não aproveitaram? 

M3 – Por exemplo, nós tínhamos aulas de quatro horas com a mesma professora, e isso 

é… 

T1 – Terrível! E este ano também temos. 

M3 – É terrível, porque é… Mas no segundo ano tínhamos muito mais. Chegávamos a 

ter sete horas só com uma, e estar sempre a ouvir a mesma voz, o mesmo ritmo de aula, 

e por muito que haja a tentativa de fazer aulas dinâmicas e não estar sempre a olhar para 

um projetor é cansativo. É horrível. (risos)  

E – Quais foram e são os apoios que vocês têm fora e dentro da escola? Talvez 

começando pelos apoios fora da escola. 

A2 – Os pais. 

T1 – Exato, família, amigos.  

A2 – Depende dos amigos, mas sim basicamente é isso. 

T1 – Não, mas até no estudo fora da escola. O meu apoio são os meus amigos, que eles 

é que me ajudam em algumas disciplinas em que eu tenho mais dificuldade. 

E – Os amigos portanto a colmatar as dificuldades a nível das disciplinas. E a família 

em que sentido é que vos ajuda? 

M3 – Na desmotivação. 

T1 – Na motivação. Quando estava mais desmotivada a minha mãe é que me estava 

sempre a dar na cabeça para não desistir. Estava no segundo ano, não valia a pena 

desistir. 

A2 – Porque muitas de nós… Nós começamos com 20 e poucas, certo? 

T1 – 24? 25? 

A2 – 24, depois foram-se umas embora, vieram outras, e agora estamos 17. Até mesmo 

este ano já houve pessoas que pensaram em desistir com o cansaço. 

M3 – Tem de se querer muito. 

E – E dentro das escola? Quem são os vossos maiores apoios? 

A2 – Tutoras… 

T1 – Coordenadora de curso. 

A2 – E diretora, e professores também. 

E – A diretora da escolas? 
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A2 – Não, não, a diretora de turma. 

T1 – Eu acho que é mais a diretora de turma e a coordenadora de curso. 

M3 – Mas alguns professores também não nos deixam… 

S – E eu acho que a própria escola também disponibiliza muitos apoios. 

Todas – Sim. 

S – Nas visitas que sejam extracurriculares… o dinheiro que a gente gasta nas visitas, 

depois a escolas devolve, que é uma coisa que nem todas as escolas fazem, ou até 

mesmo em nenhum lado. Há muitos apoios na escola. 

E – E como é que a diretora de curso e a diretora de turma vos ajudam? 

T1 – Eu acho que é como nós costumamos dizer… que a nossa coordenadora de curso é 

a nossa mãe cá na escola. 

A2 – Não desistem de nós, acho que é principalmente isso. 

T1 – Exato, por muitas dificuldades que tenhamos, elas estão sempre lá. 

E – Há alguma situação concreta, que vocês se lembrem que elas realmente vos tenham 

apoiado? 

T1 – Eu acho que no segundo ano, lá está.  

M3 – Eu o ano passado tinha vários módulos em atraso. Tinha dez módulos em atraso, e 

todos em recuperação especial, e nós aqui temos de pagar trinta euros por cada módulo 

de recuperação especial. Foi assim…Não em relação à ajuda monetária, mas o apoio 

para conseguir, para ir a estágio, para fazer, as facilidades que me conseguiram 

proporcionar apesar de tudo aquilo que eu tinha feito… Foi a diretora de turma e a 

coordenadora de curso. 

E – Facilidades em que medida? 

M3 – Abrir exceções, por exemplo. Eu só posso fazer três módulos por cada época de 

recuperação especial, e cheguei a fazer quatro e cinco, para ver se conseguia despachar 

os módulos para ir a estágio, para ter o estágio concluído e não ficar com mais uma 

coisa pendente. 

E – Quais é que vocês acham que são as competências que o curso vos proporciona 

desenvolver para a integração no mundo do trabalho? 

A2 – Responsabilidade. 

T1 – Sim, e a parte dos conhecimentos técnicos também. 

E – Que conhecimentos técnicos específicos é que têm desenvolvido? 

A2 – Higienização das mãos, por aí. 

T1 – Sim! Higienização das mãos, dos doentes… os posicionamentos, as transferência, 
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a alimentação. Tudo o que relacionar com o doente. 

A2 – Trabalhar em equipa também é importante. 

S – Como agir perante determinada patologia. 

T1 – Ou situação… ou determinada situação.  

M3 – O simples facto de como atender um telefone. Nós aprendemos isso. (risos) 

E – Sentem-se preparadas para trabalhar com diferentes públicos?  

Todas – Sim! 

E – Um dos pontos do questionário é referente às oportunidades. Que oportunidades é 

que a escola, e não só curso, vos deu para o desenvolvimentos destas competências e 

para uma melhor preparação na integração no mundo do trabalho? 

Todas – O estágio. 

M3 – A escola proporciona-nos três anos… Durante três anos nós temos um estágio por 

cada ano. E os três estágios são diferentes. A diretora de curso tenta que os três estágios 

sejam em âmbitos diferentes, que não tenham basicamente nada a ver uns com os 

outros. 

T1 – Eu no primeiro ano fiquei num lar, e no segundo ano fiquei no serviço de 

obstetrícia e ginecologia do hospital de Cascais, que é completamente distinto.  

M3 – E depois também nos proporciona os workshops, que é uma semana. No nosso 

primeiro ano, o nosso workshop foi uma semana a conhecer o hospital de Cascais. 

T1 – Todos os dias íamos para lá, tínhamos conferências, visitávamos o hospital, 

podíamos lá andar a conhecer os serviços. 

Me – Depois, no segundo ano, fomos para Setúbal, e tivemos o contacto com realidades 

completamente diferentes. Tivemos o contacto com a realidade da Cáritas, que é o apoio 

aos toxicodependentes, aos sem abrigo, a esse público. Depois também tivemos no lar, 

com os idosos, e depois numa casa, que é a casa das irmãs, que tem crianças 

deficientes… profundas. Nós passámos uma semana inteira em Setúbal. Depois este 

ano, não sabemos como é que vai ser, mas vamos passar uma semana a Valada, a 

Santarém. 

T1 – Sim, ali perto, onde vamos estar com crianças, idosos. Acho que vamos estar com 

todo o tipo de população.  

S – Há uma coisa boa deste curso. O nosso curso é o único que sai. 

A2 – Sim, no workshop. 

M3 – Sim, vamos mesmo passar uma semana fora. No primeiro ano não, porque foi 

aqui no hospital de Cascais. Mas fomos para Setúbal. Fomos para um apartamento, a 
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turma inteira, tivemos lá… Comida… Tudo lá. 

E – Estiveram lá com quem? 

M3 – Com uma monitora externa. 

T1 – A nossa coordenadora de curso ia lá todos os dias, ou foi duas ou três vezes, uma 

coisa assim. Ia lá, costumava ir lá muitas vezes. E depois tínhamos a monitora connosco 

todos os dias. 

A2 – 24 horas.  

E – A nível dos estágios, vocês este ano já vão poder optar? 

T1 – Acho que sim, eu acho que sim. 

A – Não, não. 

S – A ‘stora’ vai ter em conta. 

M3 – Tem sempre em conta as preferências de cada um. 

E – E vocês já têm uma preferência definida? 

A2 – Sim! 

T1 – Há sempre uma preferência. 

A2 – Eu posso dizer que estive num serviço de cirurgia, e estive num lar, o ano passado, 

e este ano queria ir outra vez, mas que tivesse mais a ver com bloco, estou mais ligada a 

essa parte. Gosto mais de ação.  

T1 – Urgências também deve ser giro. 

M3 – E a parte da neonatologia. 

A2 – Dos bebés. 

T1 – A parte de obstetrícia é gira, porque é quando eles nascem e vão para os quartos 

com as mães e nós vamos lá busca-los. 

S – Mas esse é muito parado. 

T1 – É! É, porque não se faz grande coisa, porque as mães não estão doentes. Tiveram 

só um filho, portanto elas fazem tudo, só ajudamos no que elas precisarem.  

E – Ainda existem áreas que vocês gostariam de experimentar, e que ainda não tiveram 

oportunidade? 

S – Sim! Fisioterapia, que é aquilo que eu quero seguir.  

T1 – Urgência, bloco, eram tantas. 

A2 – Sim, eu também ‘curtia’! 

T1 – Eu acho que gostava de experimentar todas, que é para ver qual é que gostava 

mais. 

E – E perspetivas de futuro? 
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A2 – Faculdade! 

M3 – Faculdade! 

T1 – Se conseguir passar nos exames este ano, faculdade, ou então só daqui a um ano. 

Há muita gente na nossa turma que quer, mas há muita gente de outras turmas e até da 

nossa que não querem ir para faculdade. 

A2 – E estão limitadas em relação a exames. Sentem-se… 

T1 – Sim, eu acho que também já me estou a mentalizar que não vou entrar este ano, 

mas faço melhorias e para o ano entro. 

E – Positivas portanto? 

Todas – Sim! (risos) 

E – Gostariam de acrescentar mais alguma coisa, que seja importante? 

T1 – Acho que não. Pronto lá está, acho que toda a gente devia vir uma semana 

experimentar, para ver como é que é um curso profissional. 

A2 – Mas no primeiro ano. 

M3 – É preciso gostar muito. Para estar neste curso é preciso gostar muito e querer 

muito, e saber o que é. 

A2 – E ter perfil e motivação. 

T1 – Se não se tiver jeito para lidar com pessoas, não vale a pena vir para este curso, de 

todo.  

S – Pois! 

T1 – E principalmente com idosos. Não trabalhamos só com idosos, mas trabalho muito 

com idosos. 

M3 – Maioritariamente. 

A – E com pessoas de psiquiatria, que também não é qualquer pessoa tem estômago 

para lidar com essas pessoas. 

S – Pessoas debilitadas, vulneráveis. 

T1 – Uma das experiências que nós tivemos foi ir à Casa de Saúde do Telhal, aqui com 

a escola… E foi uma experiência diferente! 

E – Alguma vez vos causou algum choque, ou algum impacto forte? 

T1 – Sim! Essa visita. 

A2 – E para mim também a de Setúbal. Com crianças deficientes profundas, também 

chocou um bocado. 

M3 – É uma realidade que ninguém conhece. 

A2 – Nós queixamo-nos por uma coisinha, mas aquelas crianças passam por muito 
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mais. 

M3 – Ninguém tem noção do que é viver assim. E o ver as crianças, que são 

completamente inocentes, que foram deixadas ali por serem assim, é horrível.  

T1 – É um choque, é mesmo. 

E – Obrigada Meninas! 
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3.6. Transcrição do Focus-group ao Grupo 6 
 

E – A minha primeira pergunta é: Como é que vocês se sentem enquanto alunas do 

ensino profissional? 

I – Sabemos que somos de certa parte diferenciadas dos cursos cientifico-humanísticos. 

Temos talvez algumas vantagens e desvantagens. Temos a vantagem de arranjar se 

calhar mais facilmente emprego, entrar mais facilmente no mundo do trabalho. Mas 

também temos as desvantagens, se calhar com a faculdade… Estamos agora a 

depararmo-nos com isso, e não sei mais… 

E – O que é que para vocês é ser uma aluna do ensino profissional? 

R3 – É assim, como a minha colega já disse, é aquela coisa de sermos diferenciadas do 

ensino regular. Mas ok, há essa diferença, mas acho que torna-se igual. É sempre aquela 

coisa de que o ensino profissional é sempre mais fácil, mas acho que é igual.  

I – Temos é um foco numa especialidade, neste caso o apoio à infância. 

E – Pensando um pouco no primeiro ano de curso, como é que descrevem, como é veem 

a vossa adaptação no mesmo? 

I – Eu pessoalmente quando entrei não sabia bem como é que isto funcionava, e foi 

talvez um choque, principalmente por causa das disciplinas técnicas, porque não 

tínhamos qualquer conhecimento. Algumas mais fáceis do que outras, porque algumas 

eram mais práticas, outras mais teóricas, mas ao longo do tempo fomo-nos integrando 

melhor. 

E – E a tua adaptação como é que foi? (dirigindo-se para R3) 

R3 – Eu ao princípio tive dificuldades. Não me estava a adaptar bem! Pelas disciplinas, 

pronto algumas práticas, aquelas mais específicas e não me estava assim a adaptar muito 

bem. Mas pronto, ao longo do tempo, fui integrando-me mais. 

E – E a nível da turma? 

R3 – É assim, ao início a turma tinha imensos conflitos e eram difíceis de resolver. 

I – Começámos com 25 alunas, se não me engano, e agora estamos 12. 

R3 – Havia sempre imensos conflitos e pronto alguns resolvidos outros resolvidos de 

outras maneiras. 

I – Pois… 

E – Que outras maneiras?   

R3 – Agressões! 

I – Eu pessoalmente fui vítima de bulling, fui agredida por uma aluna da turma, que 
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agora já não está na turma.  

E – Foste agredida? 

I – Sim, uma semana depois de ter começado o curso fiquei com a cara toda marcada.  

E – O que é que aconteceu? 

I – Por uma coisinha de nada. A aluna entrou a chorar, e eu mandei uma boca que se 

calhar não foi adequada, porque ela estava a chorar. E ela disse que me ia apanhar lá 

fora, e apanhou. (risos) E foi assim! 

E – Literalmente. 

I – Sim! 

E – Qual é que é a vossa opinião acerca do funcionamento do curso, tanto a nível, por 

exemplo de espaços, de recursos e do seu modo de funcionamento em geral?  

R3 – Em termos de recursos… Por exemplo, nós temos uma disciplina que é expressão 

plástica, e eu acho que a escola devia fornecer alguns dos recursos, apesar de pronto, 

agora estamos a passar por estas dificuldades, a crise e isso, mas a escola não tem 

quaisquer recursos. Nós queremos trabalhar nas aulas com, por exemplo, tintas e essas 

coisas, e temos de trazer… Comprar nós. Claro que também temos de ser nós a comprar 

algumas coisas, ou os pinceis, ou não sei o que. Mas acho que a escola também devia 

ter pelo menos as tintas para os trabalhos, para realizarmos os trabalhos todos. Em 

relação ao espaço, há salas que estão assim um bocado… 

I – Temos agora este espaço (auditório), que é recente, que é o que nos tem servido 

melhor. Sim, porque se nós não temos lá em baixo no polidesportivo… Tínhamos uma 

mini sala, onde tínhamos lá as aulas. Mas não tem muitos recursos para aquilo que nós 

se calhar precisávamos. 

E – E vocês aqui no auditório tem aulas de que disciplinas? 

I – É só isto. 

R3 – É só esta. Mas há outras disciplinas que temos ou nos pavilhões antigos, ou nos 

pavilhões novos. 

I – Esta como é mais prática… 

E – E esta é? 

I – ECDM… Expressão Corporal Dramática e Musical, e agora estamos a trabalhar o 

teatro, e por isso é que agora usufruímos mais. 

E – Depois tem a expressão… 

I – Plástica. 

E – Que é numa sala comum? 
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R3 – Sim. 

I – É só mesmo para a disciplina de plástica, tem lá os recursos todos. 

E – E a nível de expressões, o que é que têm mais? 

I – Saúde infantil, TPIE que é técnicas pedagógicas de intervenção educativa  

R3 – A psicologia acho que é geral, a sociologia também é. 

I – Sim sociologia também é geral. Acho que não há mais. 

E – Quais é que foram as maiores dificuldades que sentiram? Não só a nível da 

adaptação ao curso, mas ao longo dos três anos? 

R3 – Dificuldades… Pelo menos as minhas, não sei se pode ser em relação a isto, mas 

em algumas disciplinas, por exemplo, ECDM (Expressão Corporal Dramática e 

Musical) não gosto muito. Não gosto de estar a representar, e fazer figuras (risos)… 

coisas que a professora mandava fazer, e pronto é mais essas dificuldades. 

I – Uma coisa que nós temos sentido agora é o ingresso na faculdade. Nós entrámos 

com a condição de que no final do ano íamos ter de fazer só uma disciplina para 

conseguirmos entrar. Entretanto, mudaram leis e temos de fazer três exames, dos quais 

dois deles não temos disciplinas. Agora saiu supostamente uma nova lei que é outra vez 

só um exame, mas aparentemente ainda não está… 

R3 – Ainda não está bem definido. 

I – Sim. 

R3 – Porque saiu em Diário da República, só que nós informámo-nos aqui na secretaria 

da escola e dizem que ainda não receberam nada… 

I – Que ainda não tem informação. 

R3 – Que ainda não saiu legislação, e que ainda não sabem de nada, por isso à partida 

estamos na mesma. 

I – Nós entrámos com a condição de prosseguirmos os estudos nesta área e agora 

estamos a perceber que se calhar o entrar neste curso não foi tão certo para quem queria 

prosseguir. 

E – E todas têm a intenção de entrar na faculdade? 

R3 – Nem todas. 

I – Há alunas que só entraram para finalizar o secundário. Nem sequer por gosto à 

disciplina… Ao curso, digo. 

E – E vocês as duas, em particular, têm esse gosto? 

Todas – Sim, sim! 

E – E mesmo que haja essa dificuldade e esse obstáculo vão desistir? 
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R3 – Não! 

I – Não, estamos a tentar.  

E – E já agora quais são as disciplinas que vocês eventualmente terão de fazer? 

I – Geografia e História.  

R3 – São três exames. Mas agora, quando supostamente saiu essa lei, essa notícia, é 

português e… depende das faculdades, mas pedem outra. Nós vamos mais pela 

facilidade que é geografia. 

E – Gostariam de entrar em quê? 

Todas – Educadoras de Infância!  

R3 – Eu, por exemplo… nós já vimos pelo menos duas universidades e eu gostava de 

pronto entrar para educação básica e tirar educadora de infância, e tirar a especialidade 

de necessidades especiais. 

E – Educação especial? 

R3 – Sim! 

E – E a nível de apoios? Dentro e fora da escola, quais é que têm sido os vossos maiores 

apoios? 

I – Nós referimos mais o Centro Cultural de Cascais, que fazem parceria com a escola. 

Vamos fazendo atividades ou vamos tendo workshops, e tem sido um apoio razoável, 

nada que nos faça assim grande coisa, mas tem sido bom… melhor que nada. E é desde 

o décimo ano, por isso…  

E – E mais? Fora da escola talvez, porque o CCC acaba por ser fora da escola, apesar de 

estar integrado. 

I – Sim! Acho que não temos grandes apoios fora isso.  

R3 – Não sei se se pode considerar a nossa família.  

I – Ah sim, isso sim. Apoiam-nos claro! 

E – E dentro da escola? 

R3 – Ao amigos, sei lá…  

I – Não sei. (risos) Não sei mesmo. 

E – Não se lembram de nenhuma situação concreta em que tenham sentido alguma 

dificuldade ou necessidade, e alguém, de alguma forma, vos tenha ajudado? 

I – Nós temos um estágio dentro da escola, no refeitório, e quando surgem problemas… 

problemas graves, que resolve é a direção da escola, e isso tem sido um apoio 

fundamental. E uma das nossas professoras faz parte da direção, por isso está dentro. 

E – Gostava que partilhassem que problemas é habitualmente surgem nesse estágio. 
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I – Às vezes coisas básicas, como os miúdos não quererem comer, e serem mal-

educados, ou coisas desse género. 

R3 – Depois arranjam conflitos connosco. 

I – Sim, eles não têm muito respeito por nós. 

R3 – Nós às vezes dizemos… porque nós temos de fazer com que eles comam todos os 

elementos do tabuleiro, e eles “ah porque não gosto”, “ah porque não quero”, e “porque 

em casa não como”… 

I – “vocês não me abrigam”… 

R3 – Exato. Temos ali que gerir coisas, para que eles lá comam um bocadinho, e 

estabelecer coisas. 

I – Mas também temos sentido uma evolução notória ao longo destes dois anos. Não é 

como foi no… Nós só estagiámos no outro ano. 

R3 – No 11º. 

I – Mas tem sido melhor! 

R3 – Tem-se notado mesmo em alguns alunos uma diferença mesmo enorme, mesmo na 

relação connosco. 

E – Quais são as competências que vocês acham necessárias à integração no mundo do 

trabalho? 

I – Força de vontade, determinação… boa relação, para além de pessoas, com as 

crianças principalmente. 

E – Pensando na vossa área, no vosso âmbito especifico do apoio à infância, o que é que 

importante? Não só a nível das competências sociais, mas também a nível das 

competências técnicas? 

I – Temos de ser originais, criativas, não sei… Sei lá é tanta coisa. 

R3 – Pois… 

E – O que é que vocês aprenderam, por exemplo, no que diz respeito a questões 

técnicas? Aspetos que sejam importantes quando se lida com uma criança, e que vocês 

tenham de levar convosco para o mercado de trabalho?  

I – A gestão de conflitos, gestão de lideranças. 

R3 – Falámos disso hoje. Do stress. 

I – Sim, do stress também. Depois, o meio familiar das crianças é importante, a 

personalidade delas, são coisas dessa área… 

E – São conteúdos que vocês têm trabalhado ao longo do curso? 

Todas – Sim, Sim! 



296 

 

E – E a nível de oportunidades? Não só restringindo ao curso, mas também à escola no 

global. Que oportunidades vos têm sido dadas para adquirir estas competências e para se 

integrarem de melhor forma no mercado de trabalho? 

I – Fizemos duas formações de socorrismo e de… 

R3 – Transporte coletivo de crianças. 

I – Sim… 

E – E com quem? 

R3 – Acho que era Margarida. 

I – Era da APSI…  

R3 – Sim! 

E – APCSI? 

I – Sim… 

R3 – Associação para a Promoção da Segurança Infantil! 

I – É isso! E depois temos também os estágios. Temos o dentro da escola e vamos para o 

próximo mês para estágio fora da escola, para uma instituição. 

E – Já sabem para onde vão? 

Todas – Sim! 

E – Digam la. 

R3 – Eu vou para a Rómulo de Carvalho. Não sei, sabe onde é que é? 

E – Sim. 

I – E eu vou para a Parede, para o Centro Infantil da Parede. 

E - Centro Infantil da Parede? 

I – Ao pé do parque dos patinhos. 

E – Já sei, acho que já sei… E perspetivas? 

I – Estão elevadas! Vamos dar o nosso melhor 

R3 – Exato, mas estou assim com bocadinho de receio do impacto de lá chegar de ver 

como é que vou reagir… de estar lá no convívio e isso. Não sei! 

E – Vai ser o vosso grande primeiro estágio? 

R3 – Vai! 

I – Sim! 

E – O ano passado… aliás ao longo dos três anos o contacto que têm tido é com o CCC? 

Todas – Sim.  

E – Já agora, sei que vocês têm ido três vezes? 

I – Não, nós vamos de quinze em quinze dias. 
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E – O que é que vocês têm aprendido, o que é que vocês têm trabalhado no CCC? Estou 

a perguntar isto, porque fui ver o projeto Manta Dança. 

R3 – Ai foi?  

Todas – E gostou? 

E – Gostei… E, por isso é que vos faço esta pergunta. 

I – Foi o nosso maior projeto. Fora disso foi só mais workshops e… tivemos a 

observação de crianças. Lá, e em instituições também. Fora disso, pronto coisas 

significativas. 

E – Essa observação como é que funcionou? 

R3 – Eles eram… Era uma guia que os levava a observar vários quadros, não era? 

I – Sim… foram guiados por uma guia de uma exposição, e nós tínhamos de… 

R3 – Observar a reação deles. 

I – Observar, e escrever o que é que nós notávamos que eles sentiam, as partilhas que 

eles faziam. Depois, foi conhecer uma instituição onde eles estavam também, e na 

minha sala, por exemplo, calhou a hora da sesta, e então foi o acordar. E pronto, nós 

escrevemos tudo isso. 

E – Registar todos os momentos? 

I – Sim 

E – Gostariam de acrescentar mais alguma coisa que achem importante? 

I – Acho que não, já fez as perguntas todas. (risos) 

E – Então muito obrigada. 

I – Obrigada nós. 
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3.7. Transcrição do Focus-group ao Grupo 7 
 

E – A minha primeira questão, e por forma a introduzir a nossa conversa é: Como é que 

vocês se sentem enquanto alunas do ensino profissional? 

M1 – Excluídas! 

V – Diferenciadas! 

E – Porquê? 

M1 – Por causa dos exames e da faculdade. Agora dificultaram-nos um bocado as 

situações e há muitos professores que fazem muitas comparações entre nós e os cursos 

cientifico-humanísticos. 

M2 – Ya, dizem que o nosso curso é para burros. 

V – Ya, e para palhaços… 

M1 – Mas, ao mesmo tempo, sentimo-nos especiais, porque fazemos coisas que eles 

não fazem e já estamos mais preparados para o mundo do trabalho. 

M2 – Ya, temos experiência prática… 

V – Coisa que… Eles só têm a teoria e nem tudo na vida é só teoria. 

E – Como é que “respondem” a essas pessoas que têm essa opinião negativa acerca de 

vocês? 

M2 – Não podemos responder mal, são nossos ‘stores’. 

V – Dizemos que estão errados não é? 

E – Quem vos critica são os professores? 

V – Alguns, mas também algumas pessoas tipo… Colegas por acaso acho que… pelo a 

nós, e à nossa frente nunca nos disseram nada, mas provavelmente os adultos… se os 

ditos adultos pensam isso e dizem isso, quanto mais os outros que estão nos outros 

cursos. 

M2 – Ya, os ‘stores’ dizem sempre : “ah vamos dar esta matéria, mas nas outras turmas 

estou aprofundar muito mais, porque tem de ser muito mais aprofundado e aqui como é 

para burros…” 

E – Eles dizem que é para burros? 

V – Não dizem que nos outros: “Ah, isto estamos a dar mais profundo, e estamos a dar 

isto, e isto, e isto basicamente. E nós só vamos dar isto, isto.” 

M2 – Ya, porque o vosso curso é mais básico. 

C – Eu posso dar um exemplo meu. O meu irmão não queria que eu viesse para aqui 

porque ele pensa que os cursos profissionais e que esta escola em geral, de Alvide, é um 
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grande porcaria. Ele queria que eu fosse para a Ibn Mucana tirar um curso tipo de 

ensino normal, não um curso. 

M1 – Quando perguntam: “estás a estudar a onde, ou estas a fazer o quê”; eu digo que 

estou num curso profissional, e as pessoas ficam naquela. E eu digo: “a sério, tipo é um 

curso normal, faço os três anos, 10.º, 11.º e 12.º ano como se tivesse num curso normal, 

normalíssimo, mas a diferença é que tenho estágio. É diferente o ensino, tenho mais 

prática. 

V – Torna-se muito mais cansativo até, porque como temos estágio e temos mais 

trabalho de prática, e também temos teoria, é muito mais difícil do que nos outros 

cursos até. 

E – E então o que é que é ser um aluno do ensino profissional? 

M2 – É fixe! 

M1 – Basicamente é ser um trabalhador e estar ao mesmo tempo a estudar. 

V – Exatamente. 

M2 – Só que não recebemos. 

V – Uma pessoa mais experiente provavelmente. 

C – Eu posso dizer algo da outra questão? Por exemplo, quando eu digo que estou num 

curso profissional perguntam-me logo que idade é que eu tenho. Por exemplo eu tenho 

18 agora não é, fiz ontem, mas eles perguntam se eu chumbei ou não. Tipo, porque eu 

acho que tem mais a ver, por exemplo, com as pessoas ficarem a pensar: “Ah, anda num 

curso profissional porque chumba e é burro. Não consegue sair dali”. E não tem nada a 

ver! Eu nunca chumbei e estou num curso profissional.  

E – Pensando agora um bocadinho na vossa adaptação no curso. Como é que ela foi? 

M1 – Foi um bocado difícil ao princípio, porque os horários eram muito puxados e eu 

vivo assim um bocado longe daqui, então as faltas foram assim um bocado complicadas. 

Foi um bocado complicado. Ainda é, ainda não estou completamente adaptada ao curso. 

M2 – Na minha opinião a adaptação foi fácil, difícil foi adaptar à escola, porque como 

vim de outra foi um bocadinho mais complicado, mas ao curso foi fácil. 

E – Quais eram as diferenças? 

M2 – Não sei, tipo não conhecia aqui ninguém, então rejeitei sempre um bocado a 

escola, mas o curso não, porque eu sempre quis ir para um curso profissional e gostei.  

V – Foi fácil! Eu também já ando nesta escola há mais anos do que eu sei lá o quê, não 

vou dizer sequer, mas já faço parte da mobília. Já conhecia este curso, tinha e tenho 

algumas amigas minhas que andaram nesta escola, neste preciso curso e pronto a 
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adaptação foi normal. 

C – A mim foi um bocadinho difícil, porque quando eu vim da escola normal não tinha 

tantas horas, tantas disciplinas todas numa semana, então foi um bocadinho difícil, mas 

acho que agora já estamos mais habituadas, já é o último ano também. 

M1 – E as regras também. O curso é diferente de um curso… tipo na escola nós temos 

as disciplinas, temos um limite de faltas para dar, mas se ultrapassarmos acaba por não 

ser tão prejudicial. Não me prejudica tanto do que aqui, apesar de aqui passamos 

sempre, só deixamos módulos em atraso, mas acaba por ser mais complicado do que no 

curso normal. Para já, porque aqui ou tens boas notas e quando fazes a PAP tens uma 

boa nota e tens uma boa média, ou então não valeu a pena o esforço. 

V – Ou então estás cá para o ano, em Setembro, para repor módulos que ficaram em 

atraso e pronto. Se não passar na PAP acho que é mais não sei quanto tempo no estágio 

ou o que é que é, e pode voltar cá para fazer mais um momento de avaliação. 

M1 – Na escola avaliam a nossas notas não é? Avaliam só aquilo que a gente estuda e 

etc. aqui não, aqui avaliam já um bocado das nossas capacidades de entrar para o mundo 

do trabalho. 

E – Ou seja, uma componente teórica e uma componente prática que são os vossos 

estágios? 

M1 – Exato! 

E – Pensando no curso e no seu funcionamento, e depois também a nível de espaços e 

de recursos, como é que vocês o qualificam e classificam? Vamos parte talvez, o 

funcionamento do curso, a organização do curso… 

V – Epá… 

M2 – Tem dias! (risos) 

V – Está bem e não está bem. Por exemplo, nós temos o estágio ao mesmo tempo que a 

escola. Imagine, por exemplo, numa segunda-feira saímos ao meio dia e temos de ir a 

correr para casa, ou ir até ali abaixo ao supermercado comer qualquer coisa e arrancar 

logo para o estágio, porque temos de estar àquela hora naquele determinado sítio, 

enquanto podia ser se calhar parar um bocado o momento da escola e depois estarmos 

um mês, ou dois, ou três no estágio. Pronto, haver essa separação, não haver duas coisas 

a decorrer ao mesmo tempo. 

M1 – Por exemplo, este ano o nosso diretor de turma ficou um bocado penalizado com 

as horas, tipo em vez de darem as horas a ele, que ele precisava, deram a outra 

professora com que nós já temos imensas horas ao longo da semana. Isso acaba por nos 
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prejudicar um bocado, porque se calhar em vez de estarmos aqui até Junho a ter aulas e 

depois termos tempo para preparar a PAP até Julho não, temos aulas quase até ao fim de 

Junho. Só que depois temos uns 15 dias para preparar a PAP. 

E – E a PAP é preparada com o vosso diretor de turma, é isso? 

Todas – Sim! 

M2 – Com o nosso tutor de estágio, que por acaso é o nosso diretor de turma. 

E – De todos? 

V – Sim, de todos nós. No estágio ele é que é o nosso orientador, da nossa escola. 

Depois, temos um na instituição em que nós estamos a estagiar. 

M1 – Mas nem todas fazem assim. 

M2 – Sim, em relação a isso que ela estava a dizer, de fazer o estágio durante a escola… 

Há aqui um curso na escola que tem aulas e depois tem um mês de pausa para ter o 

estágio, e então para eles é menos cansativo, acho. 

E – Vocês acham que isso vos prejudica? 

M2 – Um bocado… 

V – Ao mesmo tempo, porque temos coisas para fazer… trabalhos da escola e pesquisas 

da escola. Depois, quando estamos em estágio temos de escrever diários de bordo todos 

os dias e temos de fazer o relatório de estágio também. Então, se nos dessem também só 

um mês ou dois daquilo, nós preparávamos aquilo muito melhor do que estarmos nas 

aulas ao mesmo tempo. 

M2 – Por exemplo, nós temos estágio segunda-feira né? Terça-feira temos um teste e até 

podemos dizer que não vamos ao estágio, que eles às vezes nem se importam, mas se 

tivermos mesmo de ir é um bocado complicado ter teste na terça e estar no estágio e 

depois ainda ir estudar.  

E – Mas vocês conseguem conciliar, ou não? 

C – Sim! 

V – Até agora… 

M2 – Até agora não foi difícil. 

E – Então tem sido positivo? 

M2 e V – Sim… 

M1 – Para nós no início não foi muito fácil porque estávamos a tirar a carta de 

condução ao mesmo tempo. Eram três coisas. Vamos para a escola, vamos para o 

estágio, saímos do estágio vamos para a carta de condução. E eu ainda estava no 

ginásio. 
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V – E também não só. No ano passado como era o nosso primeiro ano de estágio… Eu 

falo por mim, cheguei quase ao fim para entregar o relatório e faltava-me para aí um 

mês de diários de bordo e eu fiquei a olhar para aquilo: “Ai e agora? Como é que 

faço?”. Mas consegui, mas com o stress todo de ter de entregar para a semana e faltar-

me um mês de estágio, de diários de bordo. 

E – A nível de espaços, e pensando um pouco nos espaços para a componente teórica e 

para a componente prática… 

M1 – A prática acho que podiam ser melhores. Por exemplo, nós temos teatro, e a sala 

do nosso ‘stor’ dá para todos, mas ficamos assim um bocado apertados e as condições 

do palco não muito boas. 

M2 – Está todo degradado. 

M1 – E não temos muitos recursos também. 

E – Que recursos é que vocês acham que deviam ter? 

M1 – Às vezes recursos financeiros, para podermos ajudar o professor a melhorar a sala 

de teatro. 

E – O que é que vocês acham que a sala de teatro precisa? 

C – Um palco. 

V – Um palco como deve de ser e de outras cortinas, de outros materiais. 

M2 – Porque aquilo tem tipo assim… é um palco ‘bueda’ grande né? É dividido ao 

meio. No meio tem tipo uma barra e depois tem dois buraquinhos a dividir as outras 

partes. Às vezes pomos lá a cadeira e a cadeira fica presa no buraco. 

M1 – Achamos que o nosso ‘stor’ merece, o nosso ‘stor’ e nós, e os próximos que vêm. 

Deviam ter um sitio melhor. 

E – E mais? A nível das outras expressões? Eu sei, por exemplo, que vocês têm 

expressões plásticas. 

V – Sim, mas isso é numa sala normal. 

E – Então, acham que os restantes módulos estão adequados? 

Todas – Sim! 

M1 – Só as aulas na sala de vídeo é que são um bocado estranhas. Nós temos uma sala 

de vídeo. 

V – Só temos uma. 

M2 – Ya, e então tem de se estar sempre a marcar com antecedência. Ainda hoje, por 

exemplo, houve uma complicação. Estávamos na sala e depois veio outra ‘stora’ que 

precisava e tivemos de sair. 
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V – Ya, porque marcaram as duas para o mesmo dia e para a mesma hora. Queriam as 

duas, mas uma teve de ceder. 

M2 – Se houvesse pelo menos duas salas de vídeo era um bocado mais fácil. 

M1 – E se calhar para nós, e para o nosso curso, com temos ‘bue’ artes plásticas e 

imensas coisas, acho que era bom termos uma sala tipo… 

M2 – Só nossa! 

M1 – Aulas sempre aqui, porque assim podíamos personaliza-la à nossa maneira. 

E – Uma sala fixe? 

V – Sim, pelo menos podíamos ter os nosso materiais lá e tudo mais. 

E – Dificuldades! Que dificuldades é que vocês sentiram ao longo destes três anos, no 

vosso percurso? 

V – Aquela situação do estágio ao mesmo tempo das aulas. 

M1 – Ah, e aquela história de os ‘stores’ faltam e temos de repor aulas. 

M2 – Ya, isso é ‘bue’ fatela. Se nós faltarmos é logo falta, não há nada a fazer. Se os 

‘stores’ faltarem… Imagine, nós temos uma professora que falta semana sim, semana 

não. E ela por acaso não é muito de repor aulas, mas quando lhe apetece e lhe dá para 

isso a gente tem de cá ficar nas férias. 

V – Nas férias, por exemplo, de Natal, da Páscoa. Não todas mas… 

M2 – O ano passado nas férias de verão tivemos aqui duas semanas. 

V – Mais duas semanas. Os outros já tinham terminado e nós ainda estávamos aqui. 

M2 – Ya, os outros na praia e nós aqui, a fazer trabalhos. 

C – Também temos, por exemplo, português… Antes tínhamos apenas aquela carga 

horária, agora aumentou.  

M1 – Mais 15 horas 

C - Então, por exemplo, nós temos apenas duas aulas por semana e não dá. A ‘stora’ no 

Natal teve a dar-nos mais aulas para ver se conseguíamos despachar as coisas, porque 

senão só vamos acabar lá para Julho. 

E – Ou seja, na vossa opinião distribuição das horas podia estar melhor? 

V – Sim, por exemplo, no décimo ano acabávamos ao mesmo tempo que os outros, já 

não me lembro bem… Mas, tipo, as horas deviam estar mais bem distribuídas, porque x 

horas temos de dar no décimo, e depois já é diferente na outra, mas depois esse ano 

letivo é mais pequeno e então de passar para o outro ano. Mas depois não podemos 

passar para o outro ano por temos de fazer… Isto é uma complicação total.  

M1 – Tipo, no décimo ano nós saímos todos os ias às 17h, menos à quarta-feira que 
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saíamos às 15h15. E, foram tão inteligentes… Nós somos de um curso profissional e 

metem-nos com uma professora de matemática grávida, já quase no fim da gravidez 

(risos) 

V – Pois foi.  

M1 - Ficámos sem professora de matemática um mês e depois no único dia em que 

saíamos às 15h15, passámos a sair às 17h. Não é justo! 

E – para repor as aulas? 

V – Sim, exatamente. E também já aconteceu com inglês. 

E – E a nível dos conteúdos? 

M1 – Há alguns que são muito complicados. 

V – E até acho que nem têm muito a ver. 

M2 – Alguns nem servem para nada. 

M1 – Tipo… Ok, é cultura geral. Mas se eu estou num curso de animação não acho 

interessante estar a dar mensagem do Fernando Pessoa, ou os Lusíadas. Não é muito 

interessante. (risos) 

M2 – Para que é que eu quero saber os Lusíadas? Para contar a crianças de cinco anos?  

M1 – Se calhar se os professores nos ensinassem a fazer chegar isso aos jovens, tipo… 

com atividades, em vez de estar ali um ‘stora’ a dar matéria e fichas e não sei quê. Tipo: 

“têm um trabalho sobre não sei o quê… têm um trabalho de fazer como se estivessem 

no vosso local de estágio”… a pôr os nossos conhecimentos em prática. Eu acho que 

isso era mais interessante do que estarmos nós sentados numa sala a ouvir a ‘stora’ a 

falar. 

M2 – Eu não quero trabalhar com jovens, eu quero trabalhar com crianças e, não vou 

com crianças falar sobre os Lusíadas. 

C – Mas podes falar de outras coisas. 

M1 – Eu quero trabalhar com jovens e o meu conceito de trabalhar com jovens é 

diferente. Tipo, quando eu vim para este curso, vim porque eu morava no bairro da Cruz 

Vermelha e a Câmara tinha imensos projetos, tipo “Aventura no Bairro”. E, o trabalho 

que eles faziam connosco era ‘bue’ interessante, porque nós fazíamos imensas 

atividades e aprendíamos imensas coisas. Não era teórico, mas conhecíamos imensas 

coisas diferentes. Levavam-nos a sítios diferentes, tipo Serra da Estrela, S. Pedro de 

Moel. Tínhamos imensas experiencias e eu acho isso importante com os jovens. É isso 

que eu quero aprender não é ensinar-lhes os Lusíadas.  

V – Podiam ser um bocadinho mais diferentes, mais didáticos, para uma pessoa vir 
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aqui… Às 8h30 da manhã ainda estamos ensonados e “ ai, vamos dar a mensagem” e 

não sei quê. Ficamos ali tipo… Ah e vamos fazer uma ficha. 

M2 – E ela dá-nos as respostas na aula a seguir. Qual é a vontade que nós temos de fazer 

uma ficha numa aula, se já sabemos que na próxima aula vamos ter as respostas? (risos)  

E – É um bocadinho diferente. Passando agora aos apoios fora e dentro da escola… se 

calhar começamos pelos fora. 

C – Como assim apoios? 

E – Que apoios é que ti sentiste ao longo do teu percurso? 

C – Quem me ajudou? 

E – Sim, exatamente! Fora da escola, primeiro. 

C – A minha família, porque às vezes… Eu tive problemas na escola e a minha mãe 

mandava-me vir para a escola na mesma… não sei se é isso que quer. No estágio 

também, porque ainda ontem a minha educadora disse que eu no meu primeiro ano 

estava completamente diferente de agora. Estou muito mais crescida como pessoa do 

que antes, porque eu antes chegava ao pé dos miúdos e gritava com eles, pensava que 

eles eram crianças irritantes, mas agora não. Eu consigo fazer na perspetiva do 

animador sociocultural, eu consigo fazer atividades com eles, e eles portam-se bem e 

gostam de mim. Não é por eu gritar com eles. Por isso eu acho que o estágio nos apoia 

também, porque eu aprendi coisas que não sabia antes. 

V – Concordo. 

M1 – A mim foi a minha família e o meu namorado, porque ele está em França e disse 

que se eu não acabasse o curso não ia para lá. (risos). Em muitas ocasiões tive vontade 

de desistir e quem me apoiou essencialmente foi a minha família e ele. Mas em relação 

à escola foram os professores. O Diretor de Turma… puxa ‘bue’ por nós. Está sempre a 

dizer que nós temos capacidades, e que temos de aproveitar as capacidades e não 

podemos desistir, e faz tudo para nós continuarmos. Por exemplo, se não fosse ele eu já 

estava chumbada, não estava aqui agora. 

E – Estou a perceber que vocês sentem um grande apoio do vosso Diretor de turma, que 

se não me engano é o vosso professor de teatro? 

M2 – Sim. É uma pessoa rígida. Chato, às vezes, mas puxa por nós. 

V – Puxa bastante e é dos poucos que, por exemplo… nós ao inicio eramos bastante 

complicados e somos um bocadinho ainda.  

M2 – Muito! 

V – Pronto, vá. Mas ele é dos poucos, por exemplo, que… vá o nosso comportamento 
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nas aulas e faltas e isso… os professores vão queixar-se a ele, e ele é dos poucos que 

nos defende até à última e diz “ah, mas eles podem estar cansados” e tenta sempre ver o 

nosso lado, e tenta sempre depois… tipo chega ao pé de nós e diz “Não voltas a fazer 

isto porque…” E pronto, puxa ‘bue’ por nós e dá-nos muito apoio. 

M1 – Ele é do estilo… Há ‘stores’ que são do estilo, estão connosco, está tudo bem, está 

tudo perfeito. Mas depois chegam à reunião e falam imenso mal de nós, mas ele não. 

Ele é completamente ao contrário. Ele chega ao pé de nós e dá-nos na cabeça: “ Não 

podes fazer isto!” É capaz de gritar connosco e ficar chateado, fazer imensas cenas. Mas 

depois, quando chega à reunião valoriza-nos por aquilo que nós somos. Acho que ele já 

nem tem tanto aquela cena connosco de que “eu sou o professor e vocês são os alunos”. 

Não, isto aqui é o curso, somos todos adultos e cada um tem de se responsabilizar por 

aquilo que faz. Tipo, ele odeia faltas de… Como é que se diz? 

V – Responsabilidade. 

M1 – Por exemplo, estamos a fazer um teatro e esquecemo-nos dos textos em casa, ele 

fica… 

M2 – O mundo vai abaixo! 

V – É para nós ganharmos o sentido de responsabilidade e pronto… 

M1 – Mas, por ele ser assim, nós temos-lhe respeito. Como há outros ‘stores’ que não o 

são, tipo deixam andar, não fazem nada, não querem saber, nós não temos tanto respeito 

com eles. 

E – Como é que vocês têm essa noção de que ele chega à reunião de professores… 

M2 e V – Porque já nos disseram! 

M2 – houve um ‘stora’ que nos disse que… Nós estávamo-nos a queixar que ele falava 

mal connosco, que gritava e não sei quê, e ele disse: “ Mas aproveitem, porque ele é dos 

poucos que vos defende nas reuniões”. E nós “Ah está bem, para nós fala ‘bueda’ mal, 

mas depois…” 

E – E mais apoios dentro da escola? Podem dar mesmo exemplo, situações concretas. 

M1 – Das escola mesmo, não só os professores? 

M2 – Alguns dos ‘stores’ dá para ter uma conversa, para nos apoiarem. A nossa 

professora de psicologia apoia-nos muito, por exemplo, sempre que precisamos de 

alguma ajuda ela dá-nos opinião dela, e diz-nos aquilo o que devíamos fazer ou o que é 

a gente não devia fazer. 

M1 – O professor de AI… 

E – AI? 
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V – Área de integração. 

M1 – E o ano passado, também tivemos uma ‘stora’ que foi mesmo… até choramos 

todos, porque ela foi-se embora. Foi a professora de AI do ano passado. Ela era mesmo, 

tipo… sempre que nós precisávamos de alguma coisa e até hoje se precisamos de 

alguma coisa, nós podemos contar com ela. 

V – Seja o que for… 

M1 – Eu acho que isso é muito importante… Nós termos não só uma ligação de 

professor-alunos, mas também uma relação afetiva. 

M2 – A ‘stora’ de inglês deste ano. 

C – Refila connosco… 

M2 – Sim, mas sempre que a gente precisa esses ‘stores’ estão lá. 

M1 – São os que chamam mais à atenção. Também temos a professora de sociologia, 

mas ela às vezes arma-se em parva. 

M2 – “Efetivamente”… (risos) 

V – É a palavra favorita dela. 

M1 – Ela tem assim umas teorias um bocado estranhas, mas que às vezes até fazem 

sentido na nossa vida, no dia-a-dia. Às vezes até ajudam as teorias dela. 

V – Mas há outras coisas que ela diz que… 

M1 – Mas ela tem um bom método. Como ela dá as aulas é que eu acho que é 

interessante… Nós termos essas aulas. Eu tenho amigas que estão a tirar o curso de 

técnico psicossocial, e também têm sociologia, e as ‘storas’ delas dão matéria, matéria, 

matéria e fazem testes. Ela não. Ela explica um bocado da cena, da matéria, e depois 

aplicamos em trabalhos para mostrar à turma, workshops. Ainda na sexta-feira fizemos 

um workshop com o CRID, de música africana, que fui eu que fiz. (risos) Fazemos 

worshops sobre sexualidade… 

V – Para turmas do 9.º ano… 

M1 – São as coisas que nós aprendemos e ao mesmo tempo, com a maneira como ela 

explica e nos ensina, nós podemos mostrar às outras pessoas. 

V – E vemos filmes também. Filmes que estão aplicados dentro da matéria, dentro de 

cada tema. Vemos um filme sobre esse tema e depois analisamos normalmente o filme. 

Ela dá-nos as questões que estão ligadas com isso e nós com a mensagem do filme 

tentamos ver com outros olhos. Ligamos o tema ao filme.  

M2 – Nós vemos um filme e ela dá-nos fichas sobre o que é que nós achamos que é o 

melhor momento, o que é a gente achou, e depois coisas que gente pode desenvolver 
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para a sociedade em geral.  

E – Ou seja, ela tenta que vocês apliquem o conhecimento que têm? 

Todas – Sim, Sim… 

M1 – Só que lá está… Aquilo que nós damos em sociologia, eu sou capaz de conseguir 

explicar a outra pessoa. Aquilo que a gente dá em português entra-me a cem e sai-me a 

duzentos.  

M2 – O único problema disso é que ela à vezes diz coisas que para nós não faz sentido. 

Mas, ela quer à força que a gente diga “Ya ‘stora’, tem razão, tem toda a razão, é isso 

mesmo.” 

E – Pensando agora a nível de competências. Quais é que são as competências mais 

importantes e necessárias à integração no mundo do trabalho? 

M2 – Prática. 

M1 – Ser dinâmico. 

V – Ser inovador.  

M1 – Criatividade.  

V – Ser responsável, 

M2 – Ya, responsabilidade. 

M1 – Não ter medo de trabalhar, que nós ainda ontem tivemos uma… Uns animadores 

vieram cá, fazer uma atividade com um 5.º ano, e nós tivemos a ver. Eles tiveram-nos a 

explicar que a animação sociocultural às vezes não é um trabalho muito reconhecido, 

porque os animadores normalmente não andam todos engravatados e tal, andam sempre 

mais soltos. E, a maior parte daquilo que eles fazem tem de ser com materiais 

reutilizados… 

V – Coisas que eles próprios… Eles não compram, porque não há dinheiro. Então eles 

às vezes pedem a um familiar, ou a algum amigo: “Olha tens isto que é para eu fazer 

aquilo?” Então são um bocado criativos. E não ter medo ya, de meter a mão na massa, 

de tentar fazer tudo, mesmo que nós não tenhamos muito jeito. Ao menos vou tentar 

para ver se consigo desenrascar.  

M1 – Temos de ter à vontade a falar também, e à vontade em estar em público. 

E – A comunicação. Serem comunicativos. 

M1 – Sim, e nós somos como já deu para ver. (risos) 

E – E mais… 

M2 – Conter um bocado a vergonha.  

V – Se for um pessoa envergonhada, convém que se estiver a falar… 
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C – Eu estou aqui caladinha, já deu para ver. 

M2 – Isso afeta ‘bue’, porque por exemplo em trabalhos, eu já reparei que quando eu 

tento controlar um bocado mais, corre melhor do que quando eu me deixo levar pela 

vergonha e pelo medo. 

E – A confiança em ti portanto. 

M2 – Sim! 

M1 – Eu acho que neste curso também é importante termos amor pelo que fazemos, 

porque se nós não tivermos amor ao nosso trabalho, para já ninguém mais vai valorizar, 

e se nós estivermos aqui a trabalhar só por trabalhar, porque não há mais nada para 

fazer… Para já são pouco remunerados, portanto temos mesmo de gostar daquilo que 

fazemos, depois a nossa vida vai ser grande stress. (risos) É verdade! Vais ser um stress. 

Em vez de acordares e dizeres; “Fixe, vou ter com aqueles miúdos. Vou fazer um bom 

trabalho”; não: “vou ter com aquelas crianças ‘bueda’ chatas, aqueles pirralhos que não 

me deixam em paz”. (risos) 

E – Pensando agora na vossa escola especificamente, e no curso também, quais é que 

vocês acham que são as oportunidades que a escola e curso vos proporcionam, tanto 

para a integração no mundo do trabalho, como na aquisição destas competências que 

vocês falaram? 

M1 – Bastantes. 

M2 – O meu cérebro apagou (risos) 

E – Eu repito. Pensando na escola em especifico e não em outra qualquer, e pensando 

também no curso em que vocês estão, quais é que são as oportunidades que vos são 

dadas para a integração no mundo do trabalho, e para adquirirem estas competências 

todas de que vocês falaram? 

M2 – A prática de experiência que tivemos… que tivemos no estágio, por exemplo. 

M1 – O projeto com o CRID. 

M2 – Sim, e o projeto com o CRID, porque nós tivemos… 

E – Já agora, definam-me CRID… 

M1 – Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes. 

E – Obrigada! 

M2 – O CRID é uma coisa, que pelo menos para mim, foi muito boa, porque eu não 

tinha aquela noção de como é que se trabalhava com deficientes, e tipo, trata-los de 

maneira diferente, porque têm aquelas dificuldades todas. E não, sempre fizeram 

questão que os tratássemos como pessoas normais, porque eles no fundo são normais, só 
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têm é mais dificuldades em algumas coisas. Então, fez-me ver de outra maneira. Eu 

olhava para um deficiente na rua e tipo… 

V – Ficavas com impressão, ou até viravas a cara. 

M2 – Ya, e agora não. Agora vou ter com eles como se eles fossem como eu. 

M1 – O sétimo concurso de escolas empreendedoras, do DNA Cascais. A gente fez no 

ano passado, tipo eu, ela, ela e mais uma colega nossa. Nós fomos e tipo… Nós 

tínhamos de inventar, ter uma ideia inovadora, por acaso a nossa foi uma aplicação para 

transportes, para saber onde é que o autocarro estava, o percurso do autocarro, se ia 

chegar atrasado, se não ia, os táxis, e isso. E foi importante. Nós fomos mesmo até à 

final, ficámos em quinto lugar. Foi importante nós termos preparado o power point para 

mostrar aos júris, foi importante nós sentirmos que temos mesmo de nos preparar para 

aquilo, que ia ser uma cena mesmo a sério, e foi bom para treinar o nosso à vontade com 

pessoas desconhecidas. Ali havia pessoas de todos os meios possíveis e imaginários. 

M2 – E tínhamos ‘bue’ júris a avaliar-nos. 

M1 – Foi uma boa iniciativa! 

M2 – A única coisa que nós não fizemos no projeto foi os investimentos, a parte do 

dinheiro que elas é que depois nos diziam onde é que nós tínhamos de pôr. 

E – Elas, quem? 

M2 – As senhoras que nos estiveram a acompanhar no projeto, que são do DNA 

Cascais. De resto, tudo aquilo que foi apresentado fomos nós que fizemos. 

M1 – As nossas atividades com o nosso Diretor de Turma também são importantes. O 

teatro de sombras que fizemos o ano passado, que mostrámos aqui na escola, o teatro 

que vamos fazer este ano com crianças, que não vamos dizer o que é, porque ainda está 

no segredo dos deuses. (risos) Pronto e os workshops que fazemos com a ‘stora’ de 

sociologia. É tudo importante para a nossa integração no mundo do trabalho e para 

estimular as nossas competências. 

V – Claro, está-nos só a preparar para o mercado de trabalho, para sermos mais 

espontâneos. E, se nós vamos no futuro ser animadores acho que, como foi dita há 

pouco, um animador tem de ser espontâneo e não tem de ficar com medo “Ai, agora vou 

ficar a falar durante não sei quanto tempo, para 50 pessoas, ou 100 pessoas… E se me 

atrapalhar, e se me enganar o que é que eu vou fazer.” Com essas coisas, nós estamos a 

desenvolver melhor e a ter menos receio, e mais confiança em nós. 

M1 – Acho que também é importante, os ‘stores’ depois daquilo que fazemos… Por 

exemplo, depois dos workshops que fazemos com a ‘stora’ de sociologia… Eles 
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chegarem a nós e dizerem-nos: “Olha falhaste nisto!”. Ou perguntarem-nos no que é que 

achamos que falhámos e depois darem a opinião deles, porque assim ouvir as críticas 

deles é sempre uma maneira de evoluir. Dou o exemplo dos workshops, que fizemos 

este ano, no princípio do período com os 9.ºs anos. A ‘stora’ diz que correram todos 

super mal, que foi tudo falta de treino, e teve uma grande conversa connosco e foi 

mesmo uma conversa de deitar abaixo mesmo para ver se agente se levantava. 

V – Para ver se nós acordávamos. 

M1 – E acho que o último projeto… Foi dia quê? 

V – Foi o último, foi o meu, foi dia 24 de Janeiro. 

M1 – Foi dia 24 de Janeiro. E outro grupo, que era eu e mais uns colegas tínhamos um 

workshop no CRID, e nessa semana nós conseguimos evoluir. Depois no dia 3 a ‘stora’ 

teve uma conversa connosco e disse que nós conseguimos captar as críticas dela e fazer 

um trabalho melhor. Eu acho que isso é importante. 

M2 – Ya, e na cena com o DNA. Nós, por exemplo, na escola fazíamos power points 

com imensa informação, ‘bueda’ grandes, e ali não. Elas ensinaram-nos mais ou menos 

a fazer um power point simples, e com a informação toda, sem encher um slide de uma 

ponta à outra cheio de texto. Foi basicamente uma imagem e uma ou duas frases, e 

depois a gente tinha de explicar por palavras nossas. Basicamente ajudaram-nos nisso. 

E – Queres acrescentar algum coisa? 

C – Eu concordo com elas! (risos) 

M1 – O CRID então foi excelente! 

M2 – Ya! 

M1 – O CRID foi a melhor coisa que inventaram à face da terra. Aprendemos a 

conviver com pessoas diferentes e, se no primeiro dia fomos lá e sentimos pena deles, 

hoje em dia vamos lá e sentimos pena é de nós. Nós é que somos os deficientes, não são 

eles. 

M2 – Que nos fartamos de chorar… 

V – Ya, mesmo. 

E – Para terminar, gostaria de saber, se querem acrescentar alguma coisa que achem 

importante? 

M1 – Eu acho que é importante os jovens serem estimulados para este tipo de curso, e 

talvez os cursos cientifico-humanísticos terem um bocado daquilo que nós temos. 

V – Por exemplo, eu acho que até era interessante… Quer dizer eles são muitos não é? 

Mas, por exemplo, há uma turma de 12.º ano aqui do curso de ciências, que tipo é uma 
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turma super pequena. Eu acho que era interessante eles virem ver como é que é uma 

aula nossa, e nós irmos ver como é que é uma aula deles. Assim, já podiam ter 

conclusões sérias. Agora, não tirarem conclusões daquilo que não sabem. É a minha 

opinião não é? Eu acho que estes cursos são bons. 

E – Acham que devia haver um interação maior entre os cursos cientifico-humanísticos 

e os cursos profissionais? 

M1 – Acho que sim, porque há uma divisão. 

M2 – E eles deviam também ter um bocado… Não um estágio de tantas horas como o 

nosso, não é, porque isso não é necessário, mas terem algumas atividades práticas para 

também estarem preparados, porque eles no fundo quando forem arranjar um trabalho 

só têm teórica. 

V – Eu acho que eles deviam tipo… Devíamos trocar papeis. Tipo, durante uma 

semana. 

M2 – Não, não, eu prefiro o nosso. 

V – Nós com eles e eles ou… Estou a falar a sério 

M2 – Não, Não… 

V – Só para eles terem uma noção de como é que isto funciona. 

M2 – Mas nós temos escola e temos estágio, nós já temos prática. Não temos 

experiência profissional quando formos arranjar um trabalho porque nunca trabalhámos, 

mas podemos dizer que tivemos aquilo e que sabemos fazer. Eles não. Eles se não 

quiserem ir para a faculdade só têm teórica. 

M1 – Mas eles também não têm uma área específica, que queiram fazer. 

E – Uma última pergunta. Vocês têm alguma ideia se há alguém que tenha a perspetiva 

de ingressar no ensino superior? 

M2 e M1 – Sim! 

M2 – Nós já tivemos, mas não é possível. 

M1 – Nós desistimos… 

M2 – Porque… Possível é, mas é super complicado, porque há disciplinas a que temos 

de fazer exames, e não temos essas disciplinas. Quando a gente entrou só era obrigatório 

fazer exame a português para entrar na faculdade, agora é necessário português e depois 

temos de escolher ou história A ou matemática A, que nós não temos. Tivemos 

matemática básica no 10.º ano. E depois temos de escolher ou físico-química A ou 

geografia A, ou o inglês. 

E – E quantos é que ainda têm essa perspetiva de entrar na faculdade? 
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V – Um para aí. 

M1 – Há uma que tem dinheiro para ir para o ano zero da faculdade. Eu e ela não temos 

dinheiro para pagar um ano zero na faculdade. Não temos dinheiro para uma faculdade 

privada. Aí está eu dizer ao principio que nos sentimos excluídos, porque não faz 

sentido nenhum estarem-nos a pôr disciplinas que nós não temos. 

M2 – Nós ainda podemos fazer a português e ainda podemos fazer o terceiro, que ao 

invés de físico-química e geografia, podemos escolher até o inglês, que temos. Agora 

entre matemática A e história A, não podemos escolher. 

M1 – Ainda por cima A. 

V – E ao fazerem isso, só mostram mais uma vez que quem está no curso profissional, 

não tem cabeça para ir se calhar para a faculdade. Porque como é que é possível 

meterem-nos exames de disciplinas que nós em três anos não estudamos. Como é que é 

possível então nós querermos fazer isso. 

M1 – É a minha opinião não é? Há muitos jovens que vão para um curso profissional 

também a pensar que é um curso para burros, que é um curso em que não vão fazer nada 

e vão ali passar o tempo, que é mais rápido. Eu conheço muitas pessoas nesses termos. 

Talvez por aí eles tenham-nos cortado as pernas. Mas lá está, não é toda a gente que 

pensa assim. Acho um bocado mau fazer isso assim. 

E – Obrigada meninas.  
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3.8. Transcrição do Focus-group ao Grupo 8 
 

E – Após a minha e a vossa apresentação começo por tentar perceber como é que vocês 

se sentem enquanto alunos do ensino profissional… 

(risos) 

G – Queres começar? 

A1 – Qual é que é a pergunta? (risos) 

E – Como é que se sentem enquanto alunos do ensino profissional? Ou o que é que para 

vocês é ser um aluno do ensino profissional? 

A1 – Então, um aluno do ensino profissional é um aluno com mais avanços, com mais 

vantagens que um aluno de um curso normal, porque eu, por exemplo, já estive num 

curso normal, línguas e humanísticas, e agora estou em turismo. Eu em línguas e 

humanísticas não tinha tantas vantagens como tenho aqui em turismo. Em línguas 

humanísticas ou ia para a universidade ou ia trabalhar, não tinha direito a estágio no 

final do 12.º ano, enquanto neste tenho. Tenho a possibilidade, por exemplo, de acabar o 

12.º e fazer estágio com um plano, e no estágio, por exemplo se me aceitarem, já fico lá 

a trabalhar. Não tenho de ir à procura, ou não tenho de ir ter mais ensino para ter mais 

possibilidades. 

E – E, vocês sentem mesmo essa possibilidade, como algo fixo? 

A1 e G – Sim… 

G – Eu acho que é vantajoso e desvantajoso, porque apresentam-nos logo ao mundo do 

trabalho, mas depois, visto de fora é “o curso profissional é..” 

J – “para burrinhos…” 

G – “... burros”, não sabem nada, já chumbaram e não sei quê. E não é bem assim! 

E – Então a desvantagem é essa questão das expectativas face ao ensino profissional? 

G – Sim! 

E – Remeto assim para outra questão: A vossa adaptação como é que foi?  

A1 – Neste curso? 

E – Sim. 

A1 – Foi ótima. 

J – A minha foi um bocado complicada, devido ao horário, porque nós estamos 

habituados no ensino regular a sair às 16h e no nosso primeiro ano começámos logo a 

sair às 18h… e há disciplinas demasiado pesadas, as matérias. Pelo menos para mim, 

não sei… 
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G – Para mim também foi fácil, porque também já vinha de um CEF. 

E – Qual era? 

G – Empregado de Mesa. 

J – A mim custou-me mais se calhar porque eu vim logo do ensino regular para o ensino 

profissional. 

E – E há pouco dizias pesado… mas pesado como? A nível de carga horária ou de 

conteúdo? 

J - Ambos! Ambos! E a nível de conteúdo, ao longo dos três anos, é bastante pesado. 

Por isso é que nós achamos que as pessoas não têm de nos julgar por nós estarmos no 

ensino profissional, porque tenho a certeza que se pessoas do ensino regular viessem um 

dia para o ensino profissional não aguentavam 

A1 – Sim…  

J – Porque é muito cansativo  

A1 – Nem a segunda aula aguentavam, quanto mais. 

G – Agora, por exemplo, nestes anos temos de começar a fazer uma gestão das faltas 

totalmente diferente dos cursos normais. Nós temos duas faltas a uma disciplina, 

chumbamos a esse módulo, enquanto nos cursos normais faltam… justificam... 

faltam… justificam… faltam… justificam… 

A1 – Podem faltar o ano inteiro. Desde que justifiques não estás chumbado a essa aula. 

E – Vocês não podem justificar? 

A1 – Nós justificamos mas as faltas contam à mesma. 

G – Aqui não é o curso que é para os burrinhos, para os fáceis, que querem passar logo 

o 12.º. Não… 

A1 – É daqueles que querem abraçar o trabalho logo. 

G – Exato! 

E – Parece-me que vocês sentem que o curso é rígido, mais exigente. Como é que vocês 

lidam com essa exigência? 

A1 – Lidamos bem!  

J – Temos de aprender a lidar  

G – Pois, temos de aprender a lidar,  

A1 – Nós basicamente… 

G – Às vezes com um bocado de revolta… 

A1 – Nós basicamente eramos 20 no início. Saíram dois, uma por uma razão de querer 

ir para outro curso, não aguentou, e o outro teve de se mudar. Ninguém desistiu, todos 
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estão a ir até ao fim, e todos vão.  

G – Sim! 

A1 – Portanto, puxado ou não aguentamos isto. 

E – Há pouco estavas a dizer que era revoltante, porquê? 

G – É revoltante porque os ‘stores’ também não ajudam muito. 

E – Que tipo de ajudas é que vocês gostariam de receber dos vossos professores? 

G – Nem é tanto os ‘stores’, o ministério é que não ajuda. Nessas novas leis das faltas e 

isso. 

J – Não é só isso, acho que nós necessitamos de mais compreensão. E há professores 

que não nos compreendem. Por exemplo, este último ano está a ser extremamente 

pesado porque nós temos a PAP, que é a Prova de Aptidão Profissional, e nós temos fora 

da PAP vinte trabalhos para fazer e ainda querem que nós tenhamos boas notas na PAP 

e… Eu costumo dizer que os professores acham que nós não temos vida para além 

disto. E há bocado disse a uma professora. Estávamos a falar disso. E ela disse que não 

era isso e não quê… Eu acho que é falta de compreensão, eles não nos compreendem e 

acham que nós temos de os compreender a eles. 

A1 – Também não compreendem um outra questão. Por exemplo, as pessoas, onde 

moram… Ela mora em Cascais, por exemplo. É normal se ela chegar atrasada de 

manhã… pode não apanhar o autocarro. Não, fazem uma história em cima dela, como 

muitos outros. São um bocadinho abusados, da minha parte. 

G – A nossa turma é um caso à parte… é verdade, é um caso à parte, a nossa turma, 

porque a nossa turma é um bocado problemática desde o início. E os ‘stores’… 

A1 – Muito melhor agora! 

G - … têm andado muito em cima de nós desde o início, desde o início, sempre a bater, 

sempre a bater. 

A1 – E agora ao invés de ajudarem, não. Às vezes pioram. Quando nós estamos todos 

calmos, querem piorar a situação. 

G – Por exemplo, esta turma, pelo menos digo por mim, este ano melhorou bastante e os 

‘stores’ continuam a picar. 

J – Continuam a dizer que nós estamos mal, que nós temos problemas e nós estamos 

naquela… nós não temos problemas nenhuns, nós só queremos é sair daqui, porque é o 

último ano. Porque há pessoas aqui, que eu posso ter problemas… e vou sair daqui e 

não voltar a falar com elas. Não me vou estar a prejudicar por causa disso. 

E – Só para clarificar, problemas a que nível? 
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J – A turma não sabe separar os problemas pessoais dos profissionais. E o segundo ano, 

que foi o ano passado, foi extremamente problemático. 

A1 – Extremamente. 

E – Então não são problemas propriamente com os professores? São problemas internos 

entre vocês? 

J – Exato! 

A1 – Mas é normal haver esses problemas entre turma. Agora… Não é normal é uma 

turma querer que esteja tudo bem só para acabar um ano. Que é o que nós fazemos. Nós 

já conseguimos pôr a parte pessoal em casa e a profissional aqui. Se eu precisar ajuda de 

alguém que não gosto, eu peço e vou em frente. Não fico arrependido nem nada.  

E – E essa mudança do segundo para o terceiro ano surgiu como? De conseguirem 

realmente deixar os problemas pessoais em casa? 

J – Eu acho que toda a gente meteu na cabeça que quando começarmos a trabalhar 

vamos ter de lidar com pessoas de que não gostamos, e que mais vale começar quando 

estamos na escola. Eu posso não gostar daquela pessoa mas se eu tiver de trabalhar com 

ela, eu vou trabalhar com ela.  

G – Este curso prepara-nos muito para isso, para o mundo do trabalho. Em termos de 

relações pessoais, carga horária, faltas, acho que é o melhor mesmo para isso, para 

preparar para o mundo do trabalho.  

E – Acham que foram os professores que vos ajudaram nisso? 

J e G – Não… 

A1 – Não, acho que foi a nossa cabeça…  

G – Primeiro ano, o pessoal estava a conhecer-se, era tudo muito amigo. No segundo 

ano… 

J – As pessoas começaram-se a revelar 

G – Exato. O último ano, que é este, já não queremos saber. Ignoramos as pessoas, para 

o próximo ano já não as vemos, portanto… 

A1 – Revelaste-te, tudo bem. Já não quero saber. Acabamos o ano juntos e adeus, até à 

próxima. 

G – Não é preciso arranjar problemas. 

J – Eu acho que aqui os professores não ajudam nada. E, eu costumo dizer que eu para 

vir para a escola não tenho vontade nenhuma. Mas, quando fui estagiar eu tinha vontade 

de estar lá, tinha vontade de estar lá horas… Eu sabia que aquilo fazia parte da minha 

nota… E estar aqui também faz, mas não é a mesma coisa. Eles não nos motivam. 
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A1 – Ficam sempre fechados em nós. 

J – Eles não nos cativam. Eles entram aqui de cara trancada, dão a aula, refilam… 

porque eles só sabem refilar. Exatamente, acho que é isso. Eles não sabem elogiar nada. 

A1 – Se eu chegar dois minutos atrasado, eles começam a fazer um filme. Com 

qualquer um de nós, nem que seja só por um minuto. Começam a dizer: “toma lá uma 

falta”. Mesmo que uma pessoa não tenha faltado tanto, começam logo a mandar vir.  

J – Mas eu não digo que eles às vezes não tenham razão. Eles têm a razão deles e eles 

estão a fazer o trabalho deles. 

G – Aquilo que a J está a dizer de os professores não nos motivarem… por exemplo, eu 

e o A1, somos dos alunos que temos mais faltas… 

A1 – Exemplares! 

G – É, exemplares! Temos mais faltas… mas no estágio não tenho uma única falta. Já 

no 9.º ano eu tinha muitas faltas. Fui para o estágio, na casa da guia, não tive nenhuma 

falta, agora estive na pedra amarela, em Sintra, não tive nenhuma falta. Quando vou 

para o estágio, que é trabalho mesmo, eu não tenho faltas nenhumas. Mas, cá na escola, 

vou tendo faltas. Não sei porquê. 

A1 – Eu nos dois anos que tive a trabalhar na Galiza, na Geração C, também não tive 

nenhuma falta. Era sempre lá a horas, pelo menos meia hora antes estava lá. 

E – Passando agora ao funcionamento do curso. Qual é a vossa opinião relativamente ao 

funcionamento do curso, tanto a nível de recursos, como a nível de espaços. 

A1 – Espaços… Recursos quê? 

E – Materiais, equipamentos… 

A1 – Muito, muito…  

J – Podres (risos) 

A1 – Podres, muito podres (risos). 

E – Pensado exatamente no curso em que vocês estão. 

A1 – Já viu a nossa sala?  

G – Um curso em que nós precisamos de aparelhos tecnológicos, projetores, pelo menos 

um computador por sala, não temos nada, enquanto uma turma de 5.º ano tem. 

A1 – Ali está um exemplo (aponta para o suporte de projetor da sala de aula). Podiam 

pôr um projetor nas salas… 

G – Esta é uma sala do curso de AGD (Apoio à Gestão Desportiva), de desporto e é 

igual ao turismo, não tem projetor, não computador, não tem nada. 

A1 – Só que a nossa está tão mal feita que só um abanãozinho, atirou aquilo (projetor) 
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J – Caiu  

A1 – O quadro é a mesma coisa. 

J – O nosso quadro está apoiado numa mesa 

G – O nosso quadro caiu, exato. 

E – E caiu porquê? 

J – Porque estava mal preso. E ia caindo em cima de uma ‘stora’ 

A1 – Da de português. Eu e o G fomos lá ver e os pregos estavam mal postos. 

G – Materiais não temos. Mas, por exemplo, movimentarmo-nos pela escola… 

A1 – Isso sim! 

G – Por exemplo, o diretor dá-nos total acesso a todas as coisas. É uma coisa boa que 

nós temos, por exemplo, e de que eu não me posso queixar. É verdade, o ‘stor’ deixa-

nos andar por todos os lados. 

E – Mas vocês têm uma sala própria? 

J e G – Sim! 

E – Não têm de se mobilizar… 

J – Não! 

E – Sentem que isso é uma vantagem ou não? 

J – É uma vantagem! No ensino regular os alunos estão sempre a saltar de uma sala para 

outra, e nós por acaso temos esta, e eu acho bom porque não temos de andar sempre 

carregados de um lado para o outro. 

A1 – A única vez que vamos é para a educação física ou lá para baixo, para a sala de 

computadores. 

G – Deixamos a nossas coisas todas ali, como pode ver, dossiers e isso tudo. Fica lá 

durante a noite. Aquilo é trancado. Mesmo nas aulas à noite ninguém vem para aqui. 

Está sempre trancado, portanto escusamos de andar carregados de um lado para o outro. 

E – Vocês já falaram um bocadinho das dificuldades, da questão da carga horária e da 

questão das expectativas. Gostava, agora, que me falassem um pouco dos apoios que 

sentem fora e dentro da escola, se calhar começando pelos apoios fora… Quais são os 

vossos grandes apoios fora da escola?  

A1 – Os amigos, nós próprios… Isso são apoios? 

E – Podes considerar-te um apoio… 

A1 – Não, para mim próprio não, não dá! Eu antes de me apoiar a mim próprio tenho de 

ser motivado pelas outras pessoas. 

E – Então quem é que te motiva, fora da escola? 
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A1 – Mais? A minha mãe, porque ela ameaça-me muito… 

E – Podem mesmo contar situações especificas… 

A1 – Eu sei que é só para me ajudar, mas a minha mãe ameaça muito a dizer que se eu 

chumbar este ano vou trabalhar: “já tens esta idade…”, não vou dizer não é, já sou 

velho… 

G – 21 

A1 – O meu pai também ajuda. O meu pai é o ‘choninhas’ atrás dela. Ele fala muito na 

minha frente, mas quando chega a minha mãe esconde-se. Pronto, a minha mãe é quem 

manda lá em casa. Mesmo assim eu percebo o que ela diz, e por isso é que eu nem falo 

nem respondo. Dou-lhe a razão toda. Ela tem razão, ela tem razão… eu já tinha idade 

para trabalhar, aliás eu já tinha idade até para estar na universidade. Eu é que fui burro o 

suficiente para não perceber isso. 

E – E os restantes? 

J – Fora? Não sei… Eu sei que no primeiro ano eu própria sentia o meu próprio apoio, 

eu estava completamente motivada para estar aqui, foi uma coisa que eu escolhi. Agora, 

acho que ao longo dos anos fui perdendo essa motivação, e acho que não deixo que os 

outros me apoiem. Acho que não vale a pena, já meti na cabeça que não vale a pena. 

Este último ano está a ser completamente desastroso. 

E – Porque é que não deixas que os outros de apoiem? 

J – Por achar que não vale a pena, que isso já deu o que tinha a dar. No primeiro ano eu 

tinha grandes notas e não sei quê, e depois esquece. 

E – Mas é isto que tu queres para o teu futuro? 

J – É! (risos)  

E – Apoios? (dirigindo-se para o aluno que ainda não tinha respondido) 

G – Apoios? É minha mãe!  

E – Porquê? 

G – Porque ela dá-me muito na cabeça. Eu falto, ela dá-me na cabeça para não faltar  e 

isso tudo. É ela que me abre os olhos, é isso. 

E – E dentro da escola, que apoios é que vocês sentem? 

A1 – De amigos, ou grupos. 

G – Também temos a nossa D.T. (Diretora de turma). 

A1 – A D.T. também, vá. 

G – A ‘stora’ I também ajuda bue, em tirar e isso tudo, ela ajuda bue  

A1 – Ela tira faltas, e não se pode, mas pronto ela sim senhora. 
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E – E a nível da direção, por exemplo? Têm algum apoio da direção? 

J – O ‘stor’ C ajuda bue. Pelo menos é o único de dá a cara, porque por trás pode ter 

mais pessoas a ajudar, mas ele é o único que dá a cara. 

A1 – Há lá uma senhora, que não sei o nome dela, uma baixinha, que por acaso também 

ajuda. Quando se vai lá e não está o professor C, ela toma os papeis e faz aquilo tudo 

como se fosse ‘stor’ C. Se calhar já lhe deu essa autorização ou alguma coisa assim. 

G – No outro dia eu queria tirar fotocópias e não havia… estava estragada a 

fotocopiadora cá em baixo. Então, eu fui à direção e a ‘stora’ G tirou-me as fotocópias. 

E – E a nível desta questão da motivação, houve alguma situação em que alguém vos 

tenha puxado para cima? Ao longo destes três anos? 

A1 – Ainda hoje de manhã. Ainda hoje de manhã, que eu cheguei tarde, adormeci, e 

quando mal cheguei… antes de chegar à escola levei logo nas orelhas. Já tinha 

percebido que tinha feito mal, não foi preciso terem-me dado na cabeça, mas é 

necessário. 

E – Quem é que te deu na cabeça? 

A1 – Este então… é este e o outro… é um rapaz que me deu um ‘tabofa’ na cabeça. 

(risos) 

E – Agora a nível de competências, quais é que acham que são as mais importantes para 

a integração no mundo do trabalho? Deslocando um bocadinho do curso em si, mas sim 

em geral. 

A1 – Socializar. Essa é a primeira e a mais importante de todas, porque se não conseguir 

socializar com os meus colegas, como é que eu vou estar lá e pedir ajuda, ou isso!? 

Mesmo se eu não gostar deles, eu tenho de socializar com eles, pelo menos tenho de 

saber a cor favorita (risos), que é para eles me poderem ajudar. Essa é a primeira na 

minha opinião, porque eu tive esse problema, na Galiza, no primeiro ano. Teve de ser. 

Por acaso ao fim de uma semana tornei-me amigo. 

E – Pelo que estou a perceber não só o socializar, mas o interesse pela outra pessoa que 

está a trabalhar connosco é isso? 

A1 – Sim! 

G – A assiduidade, isso é que é importante (risos). Não chegar atrasado, ser social 

A1 – Autoritário! 

G – Autónomo pá! 

A1 – Autónomo, isso (risos). 

E – O que é que para vocês é autonomia? 
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A1 – Saber fazer as coisas por nós próprio e não precisar da ajuda dos outros. Mas 

claro, que se eu precisar peço. Mas é melhor num trabalho fazer por mim próprio, 

mostrar ao meu patrão que eu sei fazer isto, que não preciso da ajuda sempre dos outros. 

G – Por exemplo, estarem-nos a dizer: “Vai fazer aquilo!” Não, nós temos de ter 

autonomia. Se aquilo não está bem feito, vou lá eu fazer. Iniciativa… 

J – Iniciativa, ya… 

A1 – Mesmo que esteja mal feito, alguém vai perceber isso. 

E – E no vosso curso? Para além destas? 

G – Línguas… 

A1 – Paciência… 

J – Saber lidar com vários tipos de personalidade… 

E – A questão do público não é? 

J – Saber e conseguir gerir tudo e mais alguma coisa, saber controlar aquilo que 

queremos dizer mas não podemos. É basicamente saber lidar com todo o tipo de 

pessoas. 

G – Um animador… a nossa vida pessoal pode estar a correr muito mal, mas nós temos 

de estar com uma cara sempre feliz, é isso. 

A1 – E normalmente ser espontâneo… 

G – Ser dinâmico, ser espontâneo. 

A1 – Ser diferente, isso é o turismo, ser diferente. Cada pessoa é sempre diferente da 

outra. 

J – Exato é conseguirmos marcar a diferença perante os outros. Eu mostrar que sou 

diferente perante o G de uma maneira, e ele mostrar que é diferente de mim de outra 

maneira. 

E – Pensando nesta escola em especifico e no curso que frequentam, quais foram as 

oportunidades de ligação ao mundo do trabalho que vocês tiveram para desenvolver 

estas competências? 

G – Estágios… 

J – Eu acho que o curso abro-nos… o curso permite-nos saber lidar com o público, e os 

professores…. Cada professor dá uma disciplina diferente, exatamente, e cada em 

disciplina temos de saber fazer várias atividades. Nós saímos da escola para fazer 

atividades e acho que foi o curso que nos deu oportunidades de saber lidar com o 

público, devido às atividades que realizamos e ao estágio. 

E – Que atividades são essas? 
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J – Nós tivemos o jogo do mata, no primeiro ano, tivemos de aprender a lidar com 

crianças (risos). Tivemos… Mais…  

G – Apresentações… 

J – Apresentações… Logo desde o primeiro ano os professores pegavam e em nós e 

metiam-nos em frente a uma turma. 

G – Nós temos de apresentar trabalhos. 

J – Apresentamos trabalhos e saber deitar tudo cá para fora. 

A1 – Eu ainda me lembro da primeira apresentação que fizemos. Quase ninguém fato, e 

era com a nossa ‘stora’ de português. 

G – Pois foi… os miúdos 

A1 – Era a ler poemas. 

J – A nossa professora ao invés de nos pôr a apresentar a uma turma já mais velha, para 

ser mais fácil, pôs-nos a apresentar a crianças do 5.º ano. Logo, a primeira apresentação 

foi um grande choque. 

A1 – Sim, quase todos se engasgaram, basicamente. Também tivemos a BTL. A BTL foi 

uma ajuda para nós, para nós sabermos os vários caminhos. 

E – BTL? 

A1, J e G – Bolsa de Turismo de Lisboa 

J – É onde estão reunidos vários tipos de trabalhos do nosso país. 

E – E vocês participaram? 

J e G – Não… 

G – Quer dizer, participámos… 

J – Estando lá, presentes. 

E – Que ideias é que isso vos deu? 

A1 – Mostrou-nos que temos muitas saídas, por exemplo, por onde tomar. Aquilo não 

eram só cinco ou seis, eram várias, dezenas. 

G – Aquilo tem três pavilhões de trabalho. 

A1 – O pavilhão estava cheio. 

J – Aquilo é na FIL, não é? 

G e A1 – É. 

A1 – Portanto, uma pessoa do 10.º ano ao chegar lá e ver aquelas saídas todas, dá para 

pelo menos uma base do que se pode fazer quando acabar o curso. 

J – Acho que dá-nos a entender que nós só não alcançamos aquilo que queremos se não 

quisermos, porque não nos faltam oportunidades por aí. 
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G – Exato! Para mim, turismo é mesmo aquela coisa que Portugal tem de apostar 

mesmo, porque é das poucas coisas a que nos encostar. 

J – E nós somos os próximos a entrar nesse mundo, e a BTL faz-nos perceber isso e não 

só. 

E – Pensando nos três anos, vocês já conseguiram definir uma orientação? Turismo é 

uma área vasta, já conseguiram definir uma área de interesse? 

A1 – A minha primeira, o meu exemplo era animação… 

G – Animação… 

A1 – Só que depois eu vi que em Portugal não há muita animação. Eu não estou para 

gastar um dinheirão para ir para outro país fazer animação, e, por exemplo, não 

conseguir o trabalho e ficar de mãos a abanar. Eu preferia apostar na receção e também 

acho que tenho jeito para isso, para falar com os clientes, o inglês… Dizem-nos que o 

inglês é a língua mãe do mundo, é aquela mais usada. Portanto, eu como me dou bem 

com o inglês decidi apostar na receção, que também gosto. 

G – A mais falada é o mandarim. 

A1 – É? Agora é? 

G – Sempre foi o mandarim. Mas em termos de turismo é o inglês, mas o mais falado é 

o mandarim. 

E – E tu tens alguma orientação? 

G – Para mim é animação, como ele disse, porque eu estive no estágio na Pedra 

Amarela e era animação… animação e atividades radicais. É o que eu gosto. Mas, 

depois abri os olhos e… hotel e rececionista. Essa área da receção. 

A1 – A receção passa por todo o lado, por isso, se calhar também passamos pela 

animação. Fazemos o que queremos e estamos lá a trabalhar, sem termos medo de ser 

despedidos. 

G – Também não é bem assim não é? (risos) 

A1 – Animação, por exemplo, é sazonal. 

E – Vocês vão perder esse sonho pela animação? 

J – Eu acho que não é perder, eu acho que eles não estão a querer… como é que eu hei-

de explicar… apostar numa coisa que eles vão perceber que não vai ter o futuro que eles 

desejam. É uma coisa que eles gostam, mas não lhes vais dar… 

A1 – Essa é a nossa sorte, é que nos abrem os olhos logo… antes de pormos lá o pé. 

Portanto, não há muita gente que faça isso, há algumas pessoas que vão para essa área e 

depois arrependem-se. Nós já não. 
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G – Eu por exemplo, prestei testes aqui entrei, e depois fui prestar testes na EPAD 

(Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto), que é em Lisboa, e entrei 

também no curso de Relações Púbicas e Marketing. E eu quero mesmo isso, eu quero 

também seguir isso. 

E - Então o que é que te fez escolher o turismo aqui? 

G – Está perto de casa e também saí do 9.º ano, ainda era aquela coisa de escolher, e 

escolhi turismo. Foi uma boa aposta, porque eu também gosto, por acaso gosto muito 

disto, mas, se calhar, ainda vou para lá. 

E – Fazendo uma última pergunta. Quais são as vossas perspetivas para o futuro? O que 

é que vão querer fazer a partir de agora? Faculdade, integrar um CET, tirar outro curso 

profissional… 

G – Eu é fazer o curso de Marketing e Relações Públicas, ou prosseguir com o CET de 

turismo, para especificar mais a área, mas também queria fazer o curso de inglês, que 

acho que é aquela língua mesmo importante. 

E – Em instituto? 

G – Sim, em instituto… 

A1 – Eu faço de graça! 

G – Em termos de estágios, já tenho estágios. Por acaso tenho um bocado de cunhas em 

hotéis, por isso eu consigo entrar para fazer estágios facilmente. 

E – Estágios profissionais já remunerados? 

G – Sim. 

A1 – Eu é ganhar dinheiro. É a minha missão quando acabar isto. 

E – Ou seja, ires diretamente trabalhar. 

A1 – Tenho de ganhar, tenho de começar a mandar naquilo tudo (risos). Tenho de pôr o 

meu nome nas páginas de jornal, nos hotéis todos. Tem de ser, tenho de dar o litro e 

marcar a diferença aqui em Portugal. 

E – Quando dizes “mandar naquilo tudo” é o quê? 

A1 – É, por exemplo, criar o meu próprio hotel, ter a perspetiva daquilo que eu consegui 

alcançar. 

G – Isso não vai acontecer (risos) 

J – Eu quero sair daqui. Vou estagiar agora, vou tentar ir estagiar para uma quinta, em 

Almeirim e quero sair daqui. Quero ir para a Escola de Hotelaria do Estoril tirar um 

curso de gestão hoteleira. 

E – Escola profissional ou de Ensino Superior? 
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J – Profissional, tirar o curso… Eu quero ir para a do Estoril mesmo. Eu queria tirar de 

gestão hoteleira, que é para depois ter o meu hotel um dia.  

A1 – Ainda havemos de competir uns contra os outros. Seria engraçado.  

J – O meu problema é as médias.  

E – Há mais alguma coisa que queiram acrescentar, além de tudo o que foi dito?  

A1 – Para o futuro de alunos turísticos?  

G – Turísticos? (risos) 

A1 – Basicamente no primeiro ano vão fazer turismo, depois é que vão começar a ver as 

coisas como nós vimos. Para esses alunos a minha única opinião é que entrem com o pé 

direito e abracem-se logo à vossa turma, ao invés de guardarem os problemas que têm. 

Mostrem sempre, mostrem já as personalidades todas. 

E – Vocês têm ligação com as outras turmas? 

A1 e J – Sim, temos. 

E – Sentem-se de alguma forma um apoio para eles? 

A1 – Com alguns bons com outros maus. Apoios… Apoiamos aqueles que nos 

interessam das outras turmas. 

E – Como assim? 

J – Aqueles que nos são mais próximos e com que nós criámos ligações mais fortes. Há 

alunos de 10.º e do 11.º ano que eu não me dou. Pá, mas não é por isso que vou deixar 

de os ajudar, mas sinto-me mais motivada a ajudar aqueles com quem eu me dou bem, 

do que aqueles com que nem falo. Mas isso é uma questão de relações. 

E – Tendo em conta a questão da adaptação, em que vocês disseram que foi complicado 

a nível de horários, de expectativas, a nível da carga horária, dos conteúdos, vocês sente 

uma responsabilidade extra relativamente aos alunos que chegam de novo?  

A1 – Eu acho que um ano acima do outro. Neste caso, por exemplo, do 11.º para o 10.º,  

tem de haver a tal responsabilidade de avisar que este ano vai ser puxado. 

G – E agora ainda mais, porque eles agora têm novas… o ministério fez novas leis. Por 

exemplo, nós temos… 

J – 420… 

G – Três meses de estágio. Eles agora têm seis. 

A1 – Seis meses de estágio. 

G – E depois, em termos de faltas, ainda vai ser mais complicado para eles. 

A1 – Muito mais…  

G – Por isso, está difícil para eles (risos) 



327 

 

E – Nenhum de vocês disse que tem perspetivas de entrar na faculdade. Na vossa turma 

há essa perspetiva? 

A1 – Sim, há! 

G – Pelo menos dois alunos. 

J – Acho que eles queriam fazer um CET de rececionista. 

E – Mas um CET é diferente. 

A1 e G – Não, não, eles querem mesmo entrar na faculdade. 

J – Mas eles disseram que queria fazer um CET não sei o que de rececionista, acho eu. 

Não sei, não sei.  

G – Eu acho que quem vem para este curso… 

A1 – Não tem em mente a faculdade. 

G – Não, pode seguir a faculdade, mas é assim… Dêem-se bem com a turma, mas deem 

logo o litro, mesmo logo no primeiro ano. Foi o meu erro, foi uma ‘bandalhada’, e 

depois mantive as notas ‘bue’ medíocres até ao último ano. Não, comecem logo a dar o 

litro, fiquem com uma boa média. Se quiserem entrar na faculdade, entram logo, 

facilmente. 

A1 – O primeiro ano é o mais fácil, por assim dizer. É aquele em que os ‘stores’ nos dão 

a oportunidade de tirar um 16 por cada módulo, porque é muito fácil. Depois nos outros 

dois anos que se seguem… 

G – Têm é que estudar. 

E – Dão oportunidade? Como assim? 

A1 – A matéria é fácil. 

G – É mais acessível, mas tens de estudar para ter boas notas. 

A1 – Mas por exemplo a comparar o Galileu do 10.º com o do 11.º. Qual é que foi mais 

fácil? 

E – Esses são os programas não é? 

G – Fidelio é da receção, esse é fácil 

J – E o Galileu é agencia de viagens… 

G – É marcar voos e isso. 

J – Não dá, não dá… 

G – 10.º e 11º ano já tenho dois módulos em atraso dessa disciplina. 

E – Vais ficar mais um ano? 

G – Ya, se calhar… Não vou fazer agora os módulos 

A1 – Não, vais fazer tudo antes de acabar a escola. 
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G – Eu já estava com seis módulos em atraso. Agora só estou com dois, já fiz os outros 

quatro. 

A1 – Agora acho que estou com seis módulos por causa das faltas. Mas também eu 

recupero isso numa semana. É só fazer os trabalhos. 

E – Obrigado meninos, dou por terminado. Obrigado pela vossa disponibilidade. 

G – Podemos ficar aqui mais um bocadinho? 
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3.9. Transcrição do Focus-group ao Grupo 9 
 

E – A minha primeira pergunta é: Como é que vocês se sentem enquanto alunos do 

ensino profissional? 

R4 – Bem! Sinto-me bem como aluno do ensino profissional. Explico um bocado? Em 

termos do profissional os aspetos positivos… o facto de ser ensino profissional dá-nos a 

experiência para o mundo do trabalho e para nos adaptarmos basicamente a uma futura 

profissão que iremos ter.  

B1 – Basicamente é isso. Nós temos de certa forma uma boa preparação, mas com 

muitos aspetos a serem melhorados. 

E – Que aspetos são esses? 

B1 – Mais a nível de organização do curso. Em termos de matérias, porque é muito às 

três pancadas, basicamente. 

D2 – Pelo menos os primeiros dois anos, como ainda noa havia programa definido. Eu 

sou muito sincero e digo-lhe já que não gosto do curso. Gostava do curso que estava cá 

antes de a gente começar. 

R4 – O técnico. 

D2 – Que era mesmo desporto, a área mesmo de desporto. 

R4 – Tecnológica. 

D2 – E a nossa é técnico de apoio. Portanto, este curso deixa muito a desejar, para mim. 

E – Porquê? Que diferença é que vocês acham que há? 

R4 – Entre este e o tecnológico? 

E – Sim, se vocês tem noção de como é que funcionava antes e de como é que está 

agora, que grande diferenças é que existem? 

M5 – Porque é assim, o curso profissional tem mais prática, mas também tem teórica, 

mas o tecnológico dá-nos preparação para os exames. Enquanto este, o profissional, 

não. 

R4 – Como o próprio nome indica, um é tecnológico e outro é profissional. Outro 

aspeto além do que a M5 disse, é que no ano passado, os alunos que estavam no curso 

saíram daqui, fizeram um exame e foram para a faculdade, ou foram trabalhar, nós não 

temos disciplinas se quer para fazer o exame, não dá, não há matemática A, não há 

biologia, não nada de disciplinas para o exame. E, um outro aspeto é que eles, o ano 

passado… o horário, como o curso estava estruturado, e bem estruturado, o horário 

quando eles tinham estágio era aulas da parte da manhã, estágio da parte da tarde, e o 
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nosso não. O nosso é… está todo… ou o estágio é de manhã, e aulas à tarde, ou vice-

versa. Não há uma organização certa. 

D2 – O que ele quer dizer é que o nosso horário, em relação aos que cá estavam, é mais 

sobrecarregado.  

R4 – Exato!  

D2 – Temos muitas mais horas, e poucas horas para fazer o estágio. Portanto, nas 

poucas horas que temos para fazer o estágio, temos de tirar o mínimo ou máximo que 

conseguimos da experiência que vamos ganhar no estágio, para quando acabarmos o 

12.º ano conseguirmos trabalhar. 

E – Como é que vocês descrevem a vossa adaptação? Como é que ela foi? 

R4 – Eu acho que foi fácil. O curso sempre… as pessoas do curso, os professores em si, 

e eu falo pela minha experiência, sempre se mostraram interessados e mostraram-nos 

apoio, e fizeram a adaptação às diferenças, que é passar para um secundário. Acho que 

sempre ajudaram em tudo. Foi fácil. 

D2 – A adaptação é fácil. 

B1 – Só não se adapta rapidamente quem não quer. 

R4 – Exatamente. 

B1 – Quem não está mesmo aqui para isto. 

E – E sentiram, tendo em conta que já tiveram três anos com esta turma, que por parte 

de alguns dos colegas essa adaptação não se verificou da mesma maneira que vocês? 

M5 – Exato. Sim, sim. 

D2 – Quase todos. 

R4 – Há pessoal que parece que continua no primeiro ano, mas pronto. 

E – Como assim? 

D2 – Quase todos os nossos colegas estão aqui para brincar. Enquanto uns estão a 

trabalhar, e para ganharmos a experiência, para podermos concluir o curso, e se calhar 

ficarmos um ano, ou não digo tanto, para ficarmos as estudar para o exames, porque não 

temos bases, eles estão aqui simplesmente para ter o 12.º feito, e nem sequer 

trabalhavam muito nesta área. E isso às vexes é um bocado revoltante. 

E – É a tal vontade de que estavam a falar há pouco não é? Para vocês é fácil, para 

quem não quer torna-se mais complicado. E relembrando estes três anos de curso, como 

é que vocês classificam o funcionamento do curso, tanto a nível de equipamentos, como 

de materiais, espaços? 

R4 – A nível de espaços, equipamentos, e tudo o que é prático é excelente. Temos o 
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material, temos as bolas, os pins, essas coisas todas. E isso é bom, a escola fornece. Os 

campos, a escola fornece. O prático é bom, o teórico é que é pior, e devido ao que o 

colega falou, de o programa do curso não estar definido. 

D2 – O programa ainda hoje, no nosso 12.º ano, não está definido. Nós fomos as 

cobaias deste curso profissional. Nós fomos as cobaias, literalmente, deste curso. 

E – Opiniões? 

M5 – Eu concordo. 

E – Sim? A nível, por exemplo, de carga horária? 

B1 – Excessiva. É um pouco. Quer dizer, não é excessiva, está é mal distribuída. Nós 

tivemos, por exemplo, os dois primeiros anos muito carregados, e com estágio, e este 

aqui não temos assim tão carregado, mas como o R4 disse, estágio à tarde, outros dias 

de manhã. 

R4 – Por vezes é difícil, por exemplo… os transportes, chegar ao estágio, poder fazer as 

horas. Por exemplo, outra coisa que é bastante referida no curso, é que nós saímos do 

estágio a uma hora, e se for preciso, passado cinco minutos temos de estar dentro de 

uma sala de aula, e há estágios que são a mais de vinte minutos, ou até mais longe 

ainda. E não dá tempo, nem por transporte próprio, nem por transportes públicos, nem 

por nada. Ou saímos de lá mais cedo, e acabamos por perder horas, e temos de fazer 

muitos mais meses de estágio, ou então é chegar atrasados às aulas. 

B1 – E muitas das vezes nem se quer dá para almoçar. 

R4 – Exato. 

D2 – Por isso é que a gente chega atrasados às aulas. 

E – Então isso é uma dificuldade que vocês sentem?  

D2 – Ya. 

E – E têm sentido ao longo dos três anos? 

D2 – Ya.  

B1 – Imagine, se fosse as aulas todas de manhã, e depois ter uma hora para almoçar e ir 

para o estágio e isso, pronto. Mas não, nós por exemplo, temos… há colegas nossos que 

tem estágio até ao 12h na Alapraia e nós entramos ao 12h40. 

M5 – E nós entramos ao 12h. 

R4 – É como eu. Há dias em que nós saímos à 13h25 da escola e às 14h estou a entrar 

no estágio. E são 40 minutos para chegar a cascais, pelo caminho comer, e por acaso 

vou de carro, porque se não, não chegava a horas. 

E – E mais dificuldades? Ao longo dos três anos? 
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R4 – Acho que outra coisa interessante, e que não é difícil, mas é um aspeto relevante, é 

por exemplo, para certos módulos que tivemos terem sido precisos equipamentos 

especiais… estou a referir-me mais ao judo, e acho que como módulo de curso acho que 

foi uma estupidez completa… termos gasto dinheiro num fato de judo e passado uns 

meses o fato ficar a apanhar pó em casa. Está bem que não era de compra obrigatória, 

mas fazer judo de fato de treino não é a mesma coisa do que fazer judo com um kimono. 

Depois, na prova teórica há as pegas a isto ou àquilo e uma pessoa não vai dizer que é 

no fato de treino, nem que é aqui ou ali. Acho que foi uma disciplina, um módulo que 

não devia contar. 

D2 – E na minha opinião acho que a parte mais difícil da adaptação a este curso… 

pronto para os que estão aqui se calhar não, mas os outros, e falo mais nos outros, foi o 

facto de as pessoas de fora do curso já terem uma imagem definida sobre o que são as 

pessoas do curso de desporto. 

R4 – Exatamente! 

E – E que imagem é essa? 

D2 – A imagem é de que são barulhentos, são mal criados, são indisciplinados, não 

querem saber, estão completamente desinteressados. E, por vezes, há pessoas que estão 

inseridas nesse curso que não mostram ser essa imagem definida, e toda a gente leva 

com a imagem que já está definida para esse curso, mesmo não sendo. Em falo por 

mim. 

B1 – Ficamos todos no mesmo embrulho. 

R4 – Exato. 

M5 – Dizem que os cursos profissionais são… pronto como já referiram são 

desinteressados, não querem saber, ou não querem trabalhar, e isso prejudica um 

bocado. 

R4 – Foi um rótulo que sempre puseram à nossa turma. Nós entrámos, ninguém nos 

conhecia e logo se for preciso, na primeira semana já nos estavam a dizer isto: que nós 

éramos barulhentos, que éramos isto e que éramos aquilo… e provavelmente nem 

tínhamos feito nada, mas como já tínhamos esse rótulo. 

D2 – E depois também é fácil as pessoas deixarem-se levar pelo rótulo: “Como eu já 

tenho pronto, também não faz mal”. 

R4 – Exato. 

D2 – Só que para as outras pessoas que não fazem isso faz mal, e nós temos 

participações que é uma coisa maluca. 
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E – Participações coletivas? 

D2 – Coletivas. 

R4 – Participações coletivas e há pessoas que têm uma data delas individuais. 

E – Então vocês sentem um desequilíbrio entre esse dois níveis? Ou seja, de quem se 

deixa levar pelo rótulo, e de quem não se deixa levar? 

R4 – Sim. 

D2 – Sim, mas é que nem dá para diferenciar as pessoas porque eles levam tudo no 

mesmo, “vocês são da turma, vocês também são”. 

R4 – Exato, é como ele está dizer. Acho que as pessoas que são superiores a nós, que 

são os professores e a direção, por exemplo quando é uma falta coletiva é uma falta 

coletiva, não se tenta perceber quem foi. Não, não interessa quem foi! Mesmo o pessoal 

que quer trabalhar e que está lá para se esforçar leva por tabela, e se tiver de ir suspenso, 

vai suspenso… Isso por acaso nunca aconteceu, quem faz porcaria tem sido suspenso. 

Mas acho que até para as partes mais superiores da escola a turma tem um rótulo, e 

pronto seja quem for tem esse rótulo. 

E – Como é que vocês gerem isso? Pergunto isto, porque estou a perceber um 

sentimento de injustiça da vossa parte tendo em conta a restante turma. 

R4 – Comemos e calamos. 

D2 – Nós gerimos à base… 

R4 – Do trabalho. 

D2 – Da calma, e às vezes ajudamo-nos uns aos outros, e ficamos na nossa, tipo no 

nosso canto. Eles fazem o que é deles, e nós ficamos ali. 

R4 – Exato, é mesmo assim. Uma parte da turma está, por exemplo, do lado direito da 

sala a fazer porcaria, e os que não querem mudam de lugar, e pronto. Ficamos todos 

aqui, a trabalhar, se eles estão a bater com os pés e a fazer não sei o quê está bem, deixa-

os estar. É assim que nós temos tratado de tudo. Temos trabalhado, tirado as nossas 

notas e pronto. Esperemos que quando o curso acabar deem valor ao trabalho que nós 

fizemos, e que não sejamos injustiçados por tudo. 

D2 – Ya. 

E – E a nível dos apoios? Começando talvez pelos apoios dentro da escola. Quem são os 

vossos grandes apoios dentro da escola?  

R4 – Os amigos só. 

M5 – Sim. 

B1 – Os amigos e alguns professores. Por exemplo, há aqueles professores que chegam 
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ali e pronto dão-nos a matéria e ponto final, mas há os outros que se preocupam 

connosco fora da sala de aula. Nós temos ‘stores’ em que… por exemplo, temos um 

‘stor’, que é o ‘stor’ R, que ele preocupa-se bastante connosco, e entretanto este ano já 

nos dá aulas. Ele tenta sempre ajudar-nos, mesmo a quem tem módulos em atraso, ou 

quando há participações. Ele tenta sempre dar o melhor dele para que nós possamos sair 

beneficiados, mas de resto é contarmos connosco e com os nossos colegas. 

M5 – Na minha opinião os apoios dentro da escola são os amigos, principalmente, e o 

diretor de turma… acho que é uma pessoa que está sempre preocupada, mesmo com as 

pessoas que têm imensos módulos por fazer, e como o B1 já referiu alguns professores 

também, que chegam ali e querem que nós passemos os módulos. Depois, fora da 

escola, são os meus pais. Estão sempre em cima de mim “Ah M5 faz os módulos, não 

deixes nada para trás”. 

E – O vosso diretor de turma é o professore P? 

Todos – Sim. 

R4 – Agora é. 

E – Diz R4. 

R4 – Eu concordo com a opinião dos meus colegas. O professore R principalmente, 

porque me ajudou noutras situações, não só em relação aos módulos, e não só a manter 

a cabeça na escola basicamente… não tem nada de especial, é só que eu andava com 

uns ‘stresses’ e ele sempre deu apoio, tanto na escola como em assuntos pessoais. 

Sempre se preocupou, sempre esteve disponível para conversar, até mesmo fora do 

recinto escolar. Encontrámo-nos uma vez na rua e ele até com os meus pais falou, e 

falou comigo. Acho que foi o ‘stor’ que mais ajudou, sem desvalorizar qualquer outro 

‘stor’, acho que uns nos ajudam e outros não, mas pronto. O diretor de turma sim. Os 

diretores de turma têm estado sempre a par das faltas e das ocorrências todas, e têm dito 

o que têm a dizer, e têm ajudado no que podem e no que não podem. Acho que os pais 

também são importantes, e têm a sua importância, mas acho que os amigos, e nós 

próprios é o que faz diferença aqui dentro.  

E – Queres acrescentar alguma coisa D2? 

D2 – Não, eu acho que eles já disseram tudo. (risos) 

E – Não sei se gostarias de dar um exemplo, ou alguma situação concreta em que tenhas 

sentido o apoio de alguém. 

D2 – Senti ontem. O ‘stor’ R veio dizer-me “Ah manda-me um mail”, porque eu tenho 

um módulo em atraso. E eu mandei-lhe o email e ele não me respondeu, e eu pensei 
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“bem, pode ser que em dois ou três dias”… Entretanto ele chegou ao pé de mim e disse-

me “Faz estes dois trabalhos, porque eu sei que tu és um aluno aplicado e não sei quê, e 

que consegues passar nisto, e que isto é canja. Descuidaste-te, e prestaste menos 

atenção, mas eu sei que tu consegues passar”. Na minha opinião, o ‘stor’ que me ajudou 

mesmo foi o ‘stor’ R, e este ano não sinto grande apoio da parte dos ‘stores’. Sinto da 

parte do nosso professor de surf, o ‘stor’ JF. Às vezes nos conversamos e pronto ele diz-

me “Ah, tu és um aluno aplicado”… pronto aquelas conversas todas, para a gente se 

sentir bem. E fora da escola, não tenho apoios, venho mesmo para aqui por mim, e 

porque eu quero acabar o 12.º ano e ir para a faculdade. Mas por mim, não é por mais 

ninguém. 

E – Então mas têm pessoas que vos valorizam? 

Todos – Sim. 

E – E acham que isso é importante? 

D2 – Claro, porque no meio daquela confusão toda, ter alguém que nos consiga pôr de 

parte e dizer “Não, vocês são aqueles que sobressaem neste curso”, é importante. 

E – E a nível de competências? Quais são as competências que acham importantes e que 

vocês têm adquirido ao longo destes três anos? 

M5 – Interesse por parte do curso, e por parte das disciplinas. Algum conhecimento na 

parte teórica para depois conseguirmos aplicar na parte prática. 

B1 – Responsabilidade. 

D2 – É melhor eu não falar. 

E – Que competências técnicas são essas que vocês adquiriram? 

B1 – Por exemplo, aprender a mexer em tabelas. 

R4 – Questões de segurança. 

B1 – Também. 

R4 – Montagem. Por exemplo, os torneios de badminton e ping-pong temos sido nós 

que temos organizado. Aquilo pronto é fácil, é pôr as redes e as cadeiras, mas tem as 

suas regras e as suas normas, e ao longo do curso com a prática e a teoria, fomos 

aprendendo com é que se isso, os objetos, os pontos. Acho que tem sido utilizado 

basicamente nisso. 

E – D2 diz lá a tua opinião. 

D2 – Não, não. 

R4 – Fala mesmo. 

E – Não há problema. Não há problema em dares a tua opinião. 
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R4 – Fala. Fala. Eu concordo com ele, em parte. 

D2 – Na minha opinião, mais de 80% deste curso, para mim não me serviu de nada, 

porque eu tenho… ou melhor, nós temos contabilidade, nós temos as aulas práticas, 

judo, futebol, ténis, que não me serviu para nada, porque… e andebol, e basquetebol, 

natação, e por aí a fora. E o que toda a gente nos diz é que “o teu curso é um curso 

técnico”… É um curso de apoio à gestão, ou seja, tu vais estar por detrás de todo o 

acontecimento. O que me deu a experiência foi o que eles estiveram a referir, foi a gente 

saber mexer em tabelas, sabermos organizar um torneio, e basicamente foi só isso, 

porque contabilidade… ainda não fiz nada de contabilidade que tivesse realmente de 

fazer ou aplicar, ainda não dei, ainda não fiz nada. Judo, nada. Andebol, as regras, 

basicamente para irmos para os torneios, porque nós somos a parte da organização, e 

organizamos as tabelas e ao mesmo tempo somos a parte da arbitragem e a parte que 

controla o jogo. Portanto nós temos de saber com o que é que trabalhamos. E a parte 

prática no nosso curso, por acaso calhou estar bem-feita… metade dela, mas a outra 

nem por isso. Não fizemos natação, nem damos natação a ninguém. Judo, não demos 

judo, nem ensinamos judo a ninguém. 

E – O que é que tu achas que era mais benéfico ser trabalhado no curso? 

D2 – A nível do curso, seria mais benéfico ligarmo-nos diretamente à organização, e não 

tanto à parte exterior, por exemplo, contas… essa parte da contabilidade que eu já estive 

a falar. Nós chegámos cá no nosso 10.º ano e víamos o outro curso, e eles estavam em 

todos os torneios, eles sabiam as regras todas, eles sabiam tudo. E nós pensámos: “bem, 

nós vamos para aquele curso e vamos fazer o mesmo que eles e vamos estar por dentro 

de tudo”. Mas o que nos disseram no nosso 10.º ano foi: “ah, é o vosso primeiro ano, 

então vocês não fazem nada, aprendam com aqueles que ainda cá estão”. Chegámos ao 

nosso 11.º ano e disseram-nos: “Como vocês têm estágio este ano, não vão poder 

participar nos torneios. Tem de se focar no estágio.” Chegamos ao 12.º ano 

R4 – E dizem a mesma coisa. 

D2 – Dizem exatamente a mesma coisa. Que nós temos estágio, e que temos de nos 

preocupar com o estágio senão não acabamos o nosso 12.º ano. Portanto, quem acabou 

de chegar à escola, que tem exatamente o mesmo curso que nós, está mais bem 

preparado para as situações práticas e está mais por dentro dos torneios na parte da 

organização, que é o que realmente é o nosso curso, a organização, a segurança… 

R4 – A gestão… 

D2 – Gestão… Gestão de tudo. 
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R4 – Do espaço… 

D2 – Do espaço, gestão de jogadores, saber o que é que faz aquilo, o que é que faz o 

outro, como é que vamos fazer uma tabela. Eles estão mais bem preparados do que nós. 

Eu estou no 12.º ano e não sei fazer metade daquilo que me ensinaram… Também não 

me ensinaram muito. Vou sair daqui com conhecimento zero ou um pouco mais. 

E – E quando vocês chegaram aos locais de estágio, e tendo começado já no segundo 

ano, vocês não sentiram que nada daquilo que já tinham aprendido aqui na escola vos 

serviu para se integrarem no estágio? 

R4 – No meu caso e no do B1 sim, serviu. 

B1 – Sim, serviu porque nós fomos estagiar em natação e então… 

R4 – Estávamos a ter aulas de natação? 

B1 – As aulas de natação serviram-nos. Neste ano já, também me serviu, porque nós 

trabalhamos muito com quadros competitivos, muito com Excel, e então ajudou em 

certos aspetos, tanto… eu dou treinos de futebol no estágio onde estou, e pronto as aulas 

que nos deram de futebol beneficiaram, mas de resto é algo que sou eu que sei, ou que 

tenho de fazer, porque se não era a mesma coisa de me meterem no ballet. Eu nem sabia 

o que fazer. 

E – Que oportunidades é que o curso vos deu para a integração no mundo do trabalho? 

Já organizaram um ou outro torneio não é? 

Todos – Sim. 

R4 – Sim, já organizámos vários torneios cá na escola, desde a montagem até à receção 

dos miúdos, à segurança, ao espaço lá em baixo. 

B1 – Conhecemos pessoas novas. 

R4 – Exato. 

B1 – Pessoas ligadas ao mundo do desporto. 

R4 – ‘Stores’ novos, escolas novas. Em natação principalmente. 

E – Em que âmbito é que isso aconteceu? Vocês foram lá? Eles vieram cá à escola? 

R4 – Sim, sim. 

B1 – Por exemplo, ainda ontem num torneio que houve aqui na escola, que é o “Cascais 

Minton” tiveram aqui pessoas da Câmara Municipal de Cascais, que estão ligadas à 

parte do desporto. E pronto, nós interagimos com essas pessoas, essas pessoas falaram-

nos sobre o que é que achavam do torneio. Tivemos um feedback positivo, mas 

aceitável. 

R4 – Pegando no que o B1 disse, por exemplo, no nosso estágio do 11.º ano tínhamos 
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várias competições fora daqui da escola e deu, oportunidade para conhecer novos 

professores, novos espaços. E, hoje em dia, há professores que vieram cá, por exemplo, 

ontem ao torneio com quem a gente fala e conversa normalmente como que se nos 

conhecêssemos há bastante tempo. Acho que deu a oportunidade principalmente para 

conhecer novas pessoas e conhecer novos sítios. 

E – Ou seja, acabaram por criar uma rede de contactos… 

B1 – Exato. 

R4 – Sim, dentro da área em que estavam. 

E – M5 há alguma oportunidade que querias destacar? 

M5 – No meu caso, eu no primeiro ano de estágio, que corresponde ao 11.º ano, fui 

estagiar no clube naval de Cascais, e nós fazíamos algumas regatas, que é basicamente 

umas saídas com barcos e competições que tínhamos. 

E – Já agora era com que professores? Professor Carlos? 

M5 – Sim, Carlos Costa. E nessas saídas, por acaso apanhámos uma turma que tem o 

mesmo curso que nós, de uma outra escola. 

E – Talvez Carcavelos? 

M5 – Sim. E estava lá uma professora que esteve a falar connosco sobre o que é que nós 

achávamos do nosso curso. E pronto, estivemos a falar um bocado do nosso curso, o 

que é que nós achávamos. 

E – Tentou perceber um bocadinho como é que vocês estavam. 

R4 – Como se sentiam... 

E – Força D2. 

R4 – Deita cá para fora. 

D2 – Hora bem. Então no 11.º ano, no meu estágio estive aqui na escola, no atletismo, e 

basicamente o que eu fazia no atletismo era… Os rapazes… as crianças chegavam, e eu 

metia assim um visto na folha, e eles corriam. Este ano chego ao estágio onde estou e 

basicamente comecei do zero. 

E – Estás onde? 

D2 – Estou nos bombeiros da Alapraia. E basicamente comecei do zero, porque é uma 

instituição que já está aberta há muito tempo e é uma instituição que tem as suas 

próprias regras, e fazem as coisas à maneira que eles querem. E nós, estagiários, só 

temos de seguir as regras, apesar de já sabermos o que vamos para lá fazer. Então, a 

natação que nós tivemos aqui não me serviu para nada, porque eu tive de chegar ao meu 

estágio e aprender tudo de novo, porque todos os dias trabalhava com crianças novas e 
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cada uma tinha o seu grupo… 

R4 – O seu grau de dificuldade. 

D2 – O seu grau de dificuldade, exato. E eu tinha de saber gerir com o grau de 

dificuldade de cada um, e tudo aquilo que eu fiz aqui na piscina nas aulas não pude pôr 

em prática. Tenho musculação que não faço nada, eu próprio faço musculação, porque 

as pessoas que já lá andam, já andavam há 3 ou 4 anos, portanto já sabem o que é que 

têm de fazer. Não vou lá eu ensinar o que é que elas já sabem, e tanto que eu não 

percebo nada de musculação. 

E – Mas sentes que estas a aprender? 

D2 – Sinto que estou a aprender. 

E – Isso é importante. 

D2 – Estou a aprender, mas comecei tudo do zero. Eu estou a aprender como se nunca 

tivesse sabido o que é que é aquilo. O sítio onde eu aprendo mais é na receção. Trabalho 

com computadores, e trabalho diretamente com o público. Tenho muitas vezes de ter 

uma boa capacidade de comunicar com as pessoas, e sobretudo saber mexer num 

computador que tem 58 mil pessoas, e eu tenho de chegar ali e descobrir aquela que está 

a minha frente. Portanto, eu tenho de saber mexer naquilo. É o único sitio onde estou a 

aprender alguma coisa é aí e na musculação, e na piscina pouco. 

E – Lembram-se de mais alguma oportunidade? 

R4 – Uma de que nós gostámos em geral, acho que todos… a possibilidade de 

pegarmos num certo número de jovens cá da escola, entre os 12/13 anos e ir para os 

torneios “Estoril-Escola” ou “Escola-Estoril”… Acho que daqui a uns meses, ou 

semanas, vai realizar-se a segunda edição. Nós fizemos a primeira, e levámos um grupo 

de jovens daqui da Ibn Mucana, e basicamente o módulo de futebol consistiu nisso, 

porque dar toques numa bola praticamente todos sabemos, fazer um passe praticamente 

todos sabemos. Nós fomos avaliados foi em ensinar os miúdos, e chegar ao torneio e 

fazer a melhor figura possível, uns com função de treinador, outros como médicos, 

outros como… Outra coisa que eu não gostei muito nisso foi que praticamente toda a 

gente teve dentro do relvado a cuidar dos miúdos. E eu estive numa bancada a escrever 

o que eles estavam a fazer. Para isso acho que não valia a pena. 

D2 – As tarefas não foram bem distribuídas. 

R4 – Não, eu concordo que foram bem distribuídas, não acho é que estar a fazer aquilo 

durante dois dias… Eu saí de lá com a mesma cena com que entrei. Ok, foi um torneio! 

E – Achas que devia ter existido uma rotação nesses dias? 
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R4 – Não digo rotação, mas por exemplo uma interação maior. As pessoas que estão nas 

bancadas interagiram mais com as pessoas que estão de fora, e as pessoas que estão de 

fora interagirem com as pessoas de dentro. Eu interagia porque tinha de dizer aos 

colegas que estavam lá dentro que a equipa fez isto e fez aquilo, jogou nesta tática, 

marcou estes golos, o jogador x marcou não sei quantos golos. Isto foi o meu trabalho 

desse torneio, e fiz um placar e tudo para o professor C.D. e que ele afixou mesmo no 

moodle, no espaço da escola, na plataforma da escola. Pronto, aí sim eu vi o trabalho do 

torneio refletido, e vi “ok, ao menos fiz alguma coisa”. Mas de resto não fiz nada. 

E – Então na altura sentiste que o teu trabalho não serviu para nada, mas depois até 

conseguiste perceber que afinal foi importante? 

R4 – Sim, mas não teve nada a ver com o módulo, não teve nada a ver com o trabalho. 

Foi mesmo uma coisa extra que o ‘stor’ chegou-se ao pé de mim e disse: “Olha R4 eu 

quero que com estas informações e estas imagens que temos que tentes fazer uma coisa 

deste género”. E eu ok, eu fiz. Mas não foi para o módulo, não foi para nada. Foi 

mesmo porque ele me pediu pessoalmente para fazer e eu fiz.  

E – E sentes que essa tarefa, e enquanto técnico de apoio à gestão desportiva, te 

enriqueceu? 

R4 – Acho que me enriqueceu mexer mais num computador, e a conseguir por 

exemplo… se eu tiver que daqui a uns tempos fazer publicidade a um evento qualquer, 

ou tiver que fazer resumo de um evento qualquer, está aqui… Já sei, já mexi nisto, já sei 

o que é que vou fazer, o texto que vou pôr, a imagem que vou pôr. Acho que nisso 

ajudou. 

E – Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? 

D2 – Posso acrescentar ao que ele disse? 

E – Podes. 

D2 – Na minha opinião, basicamente este curso ensina-nos para isto mesmo que o R4 

acabou de dizer, e como eu tinha dito é: estarmos à parte de tudo o que está a acontecer, 

de todo o evento desportivo que se está a realizar à nossa frente, e nós termos a 

capacidade de… 

R4 – Analisar… 

D2 – De analisar e perceber, e sabermos tudo o que aquilo que se está a passar para 

depois podermos dizer a alguém que está mesmo dentro do evento aquilo que se está a 

passar e que nós conseguimos ver cá de fora. 

R4 – Que isto está mal, que aquilo não está bem e precisa de ser melhorado. 
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D2 – Nós somos quem está por fora a ver. Nós somos o público, entre aspas, mas 

dando… 

R4 – Uma visão diferente. 

D2 – Exato. Analisando. 

E – Ou seja o curso está a preparar-vos num sentido de observadores? 

D2 – Mais nada. 

R4 – Sim, porque a gente organiza, somos árbitros, mas é a única coisa que a gente sabe 

fazer. 

D2 – Exato. 

R4 – Pelo menos é a minha opinião. Por exemplo, acho que há uma coisa que por um 

lado está correta, por outro lado não está correta… é que nós fazemos o torneio todo, 

pomos os miúdos nas mesas, arbitramos os jogo, “foste eliminado” e não sei o quê, mas 

por exemplo a gente não sabe como é que o quadro competitivo está feito. Só sabemos 

que tem estes jogadores, estes grupos, estes sets, estes pontos. Mas depois aquele 

trabalho que é feito pelos ‘stores’, que é no computador, que é: “Este teve duas vitórias, 

este teve uma derrota. Vai passar aquele e aquele”... Acho que esse trabalho também 

devia passar pelas nossas mãos... 

D2 – E no Cascais Pong? 

R4 – E quantos torneios já foram? Acho que referente a isso foi-nos dada pouca 

oportunidade, porque o arbitrar e dizer que foi fora ou foi dentro, a gente sabe de cor, é 

só olhar para a linha. Se bateu fora, é fora; se bateu dentro, é dentro. Acho que na parte 

de fazer o torneio avançar e fazer o torneio desenrolar, a gente está completamente à 

toa, porque acaba os grupos… foi o que me aconteceu a mim e ao D2 ainda ontem… 

acabam os grupos e nós ficamos à espera, os miúdos ficam à espera a perguntarem-nos 

quem é que passou para a fase final, e quem é que não passou, e a gente não sabe.  

E – Já falaram com os vossos professores sobre isso? 

R4 – Não! 

E – Porquê? 

D2 – Não vale a pena. 

E – Em três anos nunca falaram com os vossos professores sobre isso? 

D2 – Não vale a pena. O que falta neste curso é a parte pratica, do técnico de apoio à 

gestão, porque nós ou estamos fora e analisamos tudo, ou estamos lá dentro a praticar. 

Nós não temos o intermédio, daquilo que é o técnico de apoio à gestão desportiva, que é 

o nome do nosso curso. Basicamente nós estamos dependentes dos professores. Nós não 
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temos bases suficientes para fazer o que os professores fazem, e que nos dão a nós já 

feito. 

E – Então gostava de saber as vossas perspetivas de futuro. Ou desejos futuros. 

R4 – Submarinos… Não! Marinha. Exame de matemática A sem nunca ter tido 

matemática A. É isso mesmo. Em Abril… 

E – Estás com explicações? 

R4 – Estou.  

E – E provas físicas são quando? 

R4 – Isso é fácil, é canja. 

E – Mas quando? 

R4 – É quando começar, para aí em Junho ou Julho.  

E – No inicio do Verão. 

R4 – Uma coisa que não tem nada a ver com a questão que a senhora pôs, é que nós ao 

longo dos três anos, tínhamos trezentas e tal horas para fazer, se não estou em erro, de 

estágio… e há pessoal que está no décimo ano que tem 700 horas para fazer. Acho que o 

facto de ter mudado agora, que não sei se para melhor ou para pior, essa análise não é 

feita por mim… porque o facto de as faltas agora contarem muito mais, apesar de que as 

faltas sempre contaram, só que agora não se pode é faltar tanto, porque faltaste o limite, 

estás reprovado à disciplina. Antes não. A gente dava as faltas que queria, e o pessoal 

não vinha e continuava tudo na mesma. Agora há mais rigor em relação às faltas, mais 

rigor em relação aos módulos. E outra coisa é que acho que há muita gente injustiçada, 

porque nós esforçamo-nos para passar no teste, esforçamo-nos para o trabalho, e 

passamos o módulo com 10, com 11, ou com 12. E depois há pessoal que chumba no 

teste, que não faz o trabalho, chumba no módulo, e a seguir vai fazer dois ou três 

trabalhos e tem o módulo feito. Eu acho que andar aqui a estudar para um teste, a fazer 

um trabalho, a esforçar-me para passar à primeira. Acho que agora há pessoal que está 

no terceiro ano, tem módulos em atraso do décimo, e ok… o que é vamos fazer? Vamos 

fazer um trabalho e passamos… Quando eu fiz dois testes ou um trabalho. Fiz muito 

mais para passar do que o que eles vão fazer agora. Acho que me esforcei para 

conseguir alcançar os meus objetivos, e eles vão ser levados ao colo, basicamente. 

E – E a nível de futuro, achas que sais mais beneficiado? Que sais com mais bagagem? 

R4 – Saio! Mas foi por opção minha, porque sou eu que me quero esforçar, sou eu que 

quero o 12.º ano. Mas lá está, essa é a minha opinião. Eu estou cá por mim, não estou cá 

por mais ninguém.   
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E – Perspetivas de futuro? (dirigindo-se para M5) 

M5 – Então, perspetivas de futuro são… ir para a faculdade, para a ESTHE, tirar um 

curso de animação e lazer turístico. Vou ter de fazer um exame, de MACS, este ano. Se 

por acaso não passar, vou ter de ficar um ano a estudar geografia…Se não conseguir 

fazer este exame, para o ano faço geografia. Mas tenho de passar este ano. 

B1 – De momento estou a pensar parar um pouco. Descansar, relaxar, para ver se limpo 

isto porque para mim… Eu sinceramente odeio escola, mas lá está, sou inteligente e 

consigo fazer as coisas mesmo não estando atento. 

R4 – Não estudando. 

B1 – Mas sei que se me agarrar só ao curso que acabei agora, dificilmente vou encontrar 

algo que goste mesmo. Por isso, estou mesmo a pensar parar um ano, limpar a cabeça, 

que é para deixar para trás estes dias de escola, escola, escola, escola, casa, escola, 

escola, estágio. Pronto, quero acalmar. Se possível, arranjo um part-time, ou qualquer 

coisa para me entreter, e depois ou tento prosseguir estudos, ou então vou para fora 

trabalhar. 

D2 – Ora bem… O pessoal pode falar à vontade não é? 

E – Sim. 

R4 – Podes, Claro que podes. 

D2 – Então perspetivas futuras… Eu gostava de ir para faculdade não é? 

E – De quê? 

D2 – Desporto, FMH. Eu gosto do desporto, daquilo que estamos a fazer, mas de uma 

maneira melhor. Provavelmente não vou entrar este ano, porque eu sei que não tenho 

bases para entrar numa faculdade, muito menos de desporto.  

E – Bases teóricas? 

D2 – Bases teóricas, sim. Vou parar um ano, ou um ano meio, ou dois anos, o tempo que 

for preciso para estudar e para ganhar as bases necessárias para poder entrar na 

faculdade. Se não conseguir, vou-me embora. Saiu de Portugal. Vou para Moçambique e 

depois logo se vê. 

E – Porquê Moçambique? 

D2 – Porque está lá o meu pai. 

E – Querem acrescentar mais alguma coisa? 

R4 – Não, não, já é para aí meia hora de conversa. 

E – Obrigado a todos. 
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3.10. Transcrição do Focus-group ao Grupo 10 
 

 

E – Por forma a introduzir, a minha primeira pergunta é: Como é que vocês se sentem 

enquanto alunos do ensino profissional? Ou o que é ser um aluno do ensino 

profissional? 

A5 – Eu acho que há já uma coisa que é preciso dizer: isto não é propriamente uma 

Escola Profissional normal, e isso é notório em relação à maioria dos cursos 

profissionais e às pessoas que eu conheço que andam em cursos profissionais. É um 

curso muito mais exigente a nível teórico, do que a maioria dos cursos profissionais. 

Normalmente, o objetivo dos cursos profissionais, acho que é ter uma componente 

muito mais prática, do que os cursos de ensino regular. Mas nós, além da componente 

prática, nós mesmo teoricamente temos uma componente mais forte do que a maioria 

dos cursos de ensino regular, acho eu. Não sei se concordam comigo ou não… 

Todas – Sim, sim. 

A5 – Por exemplo, eu fiz um outro 10.º ano antes deste, e tive história da cultura e das 

artes também, e aquilo que eu sabia desse meu 10.º ano não me chegou para o primeiro 

módulo que fiz aqui, quanto mais para os outros todos. Em termos teóricos, esta escola 

é muito mais… e até por ter professores de nível universitário, também é muito mais 

forte. E, nesse caso é um privilégio. Acho que nós não podemos falar enquanto alunos 

gerais do ensino profissional, mas enquanto alunos da Escola Profissional de Teatro de 

Cascais. Acho que é logo a primeira coisa. 

E – Vocês sentem o mesmo? 

S – Sim, maior parte das pessoas que vão para um curso profissional é para despachar o 

12.º ano. Nesta escola, nós vimos para aqui porque queremos seguir representação, ou 

algo ligado à artes. Pronto, não é aquele “vamos despachar o 12.º ano”, é: “vamos fazer 

uma audição, vamo-nos esforçar”. Não considero isto uma escola profissional, sequer. 

E – Como é que lhe chamariam então? 

S – Escola de Teatro (risos) 

A5 – Escola de Teatro de Cascais. 

E – Ou seja, sem especificar se é profissional ou não. 

A5 – Dizer-se escola profissional dá logo… mete-lhe logo uma etiqueta, em que 

normalmente quando alguém diz “Olha, vou para a escola profissional”, pronto, pode 

parar por aí a frase. (risos) Há logo uma… quase uma discriminação. E neste caso, seria 

precisamente o contrário, porque é “priviligiante” poder dizer que vim da Escola 
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Profissional de Teatro de Cascais, seja profissional, artística, especializada, seja o que 

for. Portanto é um privilégio dizer que se veio desta escola e não o contrário. Como é 

conhecida pelo geral, ou seja, dentro do teatro acho que percebem que é uma coisa boa, 

fora do teatro… 

R5 – parece que vimos só de um curso profissional qualquer. 

A5 – Exato 

E – Portanto, quem está na área consegue reconhecer o valor da escola, mas se calhar 

quem não conhece e ouve Escola Profissional não percebe aquilo que vocês fazem e 

aquilo que a escola é efetivamente. É isso? 

A5 – Exato. 

R5 – Sim. 

E – E a nível da adaptação? Como é que foi a vossa adaptação à escola e ao curso? E 

aqui gostaria de vos ouvir individual. 

R5 – Eu acho que o mais difícil em termos de integração, foi mais a nível de carga 

horária, de peso do trabalho, de começarmos desde inicio a ter muito trabalho, a ter 

muitas horas de aulas. Nós estávamos habituados a ter muitos furos, a ter muitas tardes 

em que íamos todos para a praia. Para além de que aqui, há muita gente que vem de 

muito longe. Temos de acordar muito mais cedo, chegamos a casa muito mais tarde. Eu 

acho que o mais difícil foi mesmo em termos de cansaço, foi um choque gigante. 

Vínhamos do nono ano, pronto mais fácil ou mais difícil dependendo das pessoas, mas 

eu acho que foi mesmo em termos de trabalho e de carga horária. Foi o mais difícil.  

E – Já agora como é que é a vossa carga horária? 

R5 – Das 9h às 18h30. 

A5 – Das 9h às 18h30 até Agosto. 

S – Quer dizer, até Agosto deve ser das 9h às 23h30 

A5 – Das 9h à meia-noite às vezes. 

E – Por aquilo que percebi quando falei com a professora C, vocês acabam por ter um 

trabalho posterior à escola não é, em casa? 

Todos – Sim, Sim. 

R5 – Sim, porque para além das teóricas, também temos muito trabalho de casa das 

coisas práticas. 

A5 – Muito mais até, às vezes. 

R5 – Sim. 

S – Esta escola mexe muito, tanto física como psicologicamente. Então para quem vem 
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de fora, é mesmo um choque porque nós chegamos cá com a ideia de que vamos para 

um curso profissional de teatro, e vamos lá ver o que é que isto é. E foi mesmo “Woh”, é 

mesmo para esfolar até ao osso. E foi complicado o exercício físico, o mexer com as 

emoções e com os sentimentos logo no primeiro ano em que começámos. Foi logo um 

abanão. A adaptação… saímos daqui pessoas completamente diferentes. Eu já não me 

lembro como é que eu era no primeiro ano, mas… não sei, é complicado. Isto muda 

muito, tanto pessoalmente como psicologicamente, porque mudamos as ideias, depois 

mudamos o… Não me consigo explicar. 

E – Estou a perceber que desde início trabalharam muito com vocês a questão das 

emoções e dos sentimentos. 

S – Estávamos muito iludidos sobre o que era o teatro. Eu pelo menos falo por mim. 

Para mim o teatro era: Vamos para um palco, vamo-nos divertir e depois saímos e batem 

palmas. (riso) Mas não, não mesmo. E ainda bem que vim para esta escola. 

A5 – A adaptação foi progressiva, ou seja, desde início, quando chegámos foram brutos 

connosco. 

E – Brutos como assim? 

A5 – Brutos no sentido de “Ok, chegaram. Agora tomem lá esta quantidade toda de 

trabalho para fazerem”. Mas é giro… é progressivo porque chegando ao fim do primeiro 

ano olhamos para trás e pensamos: “Não nos deram quase trabalho nenhum”. Não! 

Chegamos ao final do primeiro ano e dizemos “Que ano tão difícil!”. Chegamos ao 

início do segundo e rimo-nos do primeiro, e da quantidade de trabalho que tínhamos, 

que afinal não era nenhuma. Bem, e então quando chegamos ao terceiro, Deus nos livre 

e guarde. (risos) Eu olho para o primeiro ano e penso: “Como é que eu chegava cansado 

a casa?”. Até porque agora já venho cansado para as aulas. 

E – E já estamos no final do ano. 

A5 – Parece que há uma condensação, porque calha tudo na mesma altura. Temos 

sempre muito trabalho, mas há aquelas alturas em que parece que caiem os trabalhos 

todos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo recebemos personagens, e temos de estudar 

personagens, fazer relatórios e coisas do género. Como agora, nesta altura, em que 

estamos a entrar às 9h quase todos os dias e a sair às 23h. No meu caso ainda vou para 

Lisboa, chego a casa ainda tenho de escrever, de estudar, ainda tenho não sei o quê. 

Deito-me às 2h, para acordar às 6h30 e vir para aqui. Eu não sonhava que isto ia ser 

assim. 

E – Daí dizeres que a adaptação é progressiva? De que em cada ano há uma nova 
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adaptação. 

A5 – Exato, em cada ano tem de haver uma nova adaptação. E apercebemo-nos de quão 

falso era o cansaço do ano anterior. Não é falso, mas de quão soft era o ano anterior. Era 

uma preparação para o ano a seguir. Eu neste momento estou assustado, vamos lá ver 

como é que é o mercado de trabalho. Não faço ideia! Ou como é que é o conservatório, 

ou para onde quer que vá para o ano. Tanto pode ser um novo primeiro ano, e ser mais 

fácil do que o que estou a ter agora, ou pode ser ainda mais difícil. E espero que seja 

ainda mais difícil, porque só me obriga a crescer. 

S – E em termos de adaptação, logo no primeiro ano, e no segundo e no terceiro até, 

quem não se adapta desiste. Já houve muita gente que desistiu, e não é propriamente 

fácil adaptar-se a esta escola, até pela carga horária, como o A5 já disse. 

A5 – E há gente a desistir no terceiro ano. 

R5 – Sim. 

A5 – Porque chega ao final do terceiro ano e apercebe-se de que não se consegue. 

Quando digo ao fim, digo Março. E aconteceu logo no nosso primeiro ano. Havia uma 

rapariga que era muito boa por aquilo que o professor Carlos Avilez diz, e que foi uma 

das melhores alunas que alguma vez passou aqui na escola, e chegou a Abril e não 

estava a conseguir. Teve de sair porque não conseguiu ter uma adaptação saudável à 

escola. À escola, e à profissão. 

E – Independentemente do talento que tenha é preciso é necessário trabalho e uma boa 

gestão desse trabalho. 

R5 – Sim. 

A5 – Exato. E sobretudo uma gestão emocional. E ainda por cima quando estamos a 

lidar não só com trabalho, mas também com jeito, com talento… E quando vemos que 

os outros, por exemplo, estão muito mais avançados do que nós, e que em certa altura 

estamos a ficar para trás. Depois podemos dar o salto, mas é muito desconfortável, e 

passamos a vida desiludidos connosco próprios, passamos a vida a achar que a outra 

pessoa é que é melhor, que nós é que estamos abaixo. Ou então passamos a vida a achar 

que somos os melhores, e depois de repente… 

R5 – Afinal não. 

A5 – Que nos passam à frente, e calma lá. (risos) Devíamos ter trabalhado mais. É 

muito complicado. 

E – Passando agora à estrutura do curso e ao seu funcionamento, qual é a vossa opinião, 

tanto a nível de funcionamento e de gestão, de recursos, de espaços, e de equipamentos? 
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S – Há algumas falhas. (risos) Sejamos sinceros. Há salas muito pequenas para turmas 

tão grandes. 

R5 – Há falta de salas. 

S – Exato. Têm vindo a aumentar as turmas, e não percebo como tendo em conta que a 

escola continua no mesmo estado. Equipamentos… Equipamentos… 

A5 – Os nossos equipamentos principais são: O PC e o Zita. 

E – E o? 

A5 – Pavilhão Zita Duarte, e o PC, que são as duas salas onde fazemos apresentações. 

R5 – São as salas de interpretação e aulas mais práticas. 

A5 – PC é no pavilhão João Vasco e é a sala prática. 

E – Ao lado da secretaria? 

A5 – Exatamente. Depois, tínhamos duas salas práticas. 

R5 – Que agora são de prática e teórica, e que para prática já não funciona muito bem, 

porque agora tem cadeiras. 

E – Torna-se mais complicado. 

A5 – É difícil de gerir tanta coisa numa escola tão pequena. E depois, ainda com o 

aumento das turmas… Nós quando entrámos eramos 120, agora somos 150, para o ano 

serão 170 ou uma coisa assim, ou 160 e… por uma questão de financiamento… pronto 

é obrigatório, mas é muito complicado de gerir. Até para a escola e para nós é muito 

complicado. E depois, também há uma coisa, e isso é verdade, a escola é pequena já… o 

espaço é pequeno, portanto mesmo que quiséssemos ter um pavilhão maior não 

podíamos. Até para nós, e nós já nos consideramos turmas grandes, turmas de 20 

pessoas. Então turmas de 30 entre cada um destes pavilhões… não é impossível, mas… 

S – Adaptamo-nos vá. 

R5 – Sim, adaptamo-nos, mas vamos sempre ser prejudicados. 

A5 – Sim, e é muito mais complicado, muito mais complicado. O camarim mal chega 

para 20, quanto mais para 30. 

R5 – É muito complicado em aulas de corpo. Com 18 estávamos apertados, agora nas 

de 25 parece que não cabem dentro da sala, e estamos todos a ser prejudicados porque 

não conseguimos fazer aquilo que antes conseguíamos, e podíamos fazer, se houvesse 

mais… Eu acho que acima de tudo o problema da escola é espaço. 

A5 – Sim, tem falta de espaço. E aquilo que estavas a dizer há bocado, falta de espaços 

para alturas de ensaios, ensaios gerais e coisas assim… 

R5 – Não vai dar para todos. 



349 

 

E – Em que vocês precisam de um tempo específico vosso não é, para ensaiar? 

A5 – Sobretudo para um número específico que se faz no final do terceiro ano, em que 

há sempre 20 elencos, ou coisa que o valha. Precisamos todos de ensaiar, precisamos 

todos de apoio, de orientação, e neste caso do professor Carlos Avilez. E é assim o 

professor Carlos Avilez não se pode multiplicar, e isso é obvio… 

R5 – De maneira nenhuma. 

A5 – Mas nós temos de poder ensaiar constantemente, e a escola até teve que nos 

deixar, este ano, vir para cá uma hora mais cedo todos os dias. Tivemos de fazer 

horários para conseguirmos ensaiar pelo menos uma vez, para podermos apresentar 

alguma coisa ao professor Carlos Avillez. É muito complicado na gestão de falta de 

espaço que há, porque há, pronto. A escola também não se pode multiplicar, não pode 

aumentar o espaço que tem, mas nesse aspeto é muito complicado. De resto as salas 

estão bem equipadas, em termos de projetores e sonoplastia. Está tudo ótimo. Há 

técnicos que nos vêm apoiar. 

R5 – Mesmo as salas teóricas agora têm uns quadros novos. 

A5 – Exato. 

R5 – Já está tudo muito bem equipado. O problema é que não dá para todos. 

A5 – Em termos de professores também é ótimo. Em termos de gestão de alunos é que é 

mais difícil. 

R5 – E de horários. Até porque maior parte dos professores, como dão aulas noutros 

sítios, é complicado coordenar tudo. Às vezes há muitas aulas práticas a acontecer ao 

mesmo tempo, e em que querem todos ter a mesma sala. Muitas aulas teóricas e, por 

isso é que se criou a tal sala que dá teórica e prática, porque pode haver muitas teóricas 

ao mesmo tempo. 

A5 – Porque antes era só sala prática. 

E – E a nível do vosso plano curricular? Acham que está bem estruturado, e que vos 

orienta e prepara para aquilo que precisam? 

A5 – Há algumas exceções, acho eu. Há coisas que eu acho que não eram totalmente 

necessárias, pelo menos da forma como estão feitas. 

R5 – Sim. 

A5 – Por exemplo, nós temos… acho que 100 horas de TIC (Tecnologias de Informação 

e Comunicação) neste curso, e temos exatamente o mesmo número de horas de 

dramaturgia. Ou qualquer coisa do género. 

R5 – Sim, sim. 
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A5 – Dramaturgia que é… 

R5 – Que é das disciplinas mais importantes que nós temos aqui. 

A5 – Das disciplinas mais importantes que nós podemos ter aqui, e que foram só 

conseguidas 100 horas, enquanto temos 100 horas de TIC. 

R5 – Mas também devido ao excesso de carga horária que nós temos, também é 

complicado termos mais horas do que quer que seja. Por isso, as coisas têm de ser 

geridas de uma certa maneira que às vezes se calhar não resulta assim tão bem. 

A5 – Ou, por exemplo, o plano curricular que temos para psicologia que não é aplicado 

ao teatro. Nesse aspeto… pronto é interessante e é bom sempre saber, mas podia haver 

uma aplicação muito mais prática, que não há. Ate porque as pessoas que dão psicologia 

não estão inseridas… 

R5 – Diretamente ligadas… 

A5 – Exato, diretamente ligadas ao teatro. Estão ligadas ao teatro através da escola só. 

R5 – Sim, sim. Agora no terceiro ano psicologia foi mais focada nas nossas carreiras, e 

nisso foi melhor. Mas, no primeiro e no segundo ano, era psicologia igual à das outras 

escolas, que é útil em termos de conhecimento geral, cultura geral e isso tudo, mas 

parece-me que gastamos horas em que podíamos estar a fazer outras coisas. Nós já 

temos muitas horas, podíamos descansar, podíamos estudar, podíamos aproveitar para 

ter dramaturgia. (risos) 

A5 – Exato, ter dramaturgia. Aumentar as horas de história e cultura das artes, por 

exemplo, que também precisávamos.  

E – Já agora quais é que são as vossas disciplinas, assim muito rapidamente? 

A5 – Cientifica é dramaturgia, que foi substituída por matemática. 

R5 – Depois as teóricas são inglês, português, história e cultura das artes, psicologia… 

A5 – Psicologia também é científica. Depois temos as práticas: Interpretação, Corpo, 

Voz, FCT pronto… Formação em contexto de trabalho. 

E – FCT engloba os vossos estágios, certo? 

A5 – Exato. 

R5 – Mas também há exercícios na escola que fazem parte da FCT, tal como em 

interpretação. 

A5 – Incluí o estágio final e o trabalho de repertório durante o curso. 

R5 – E corpo antes era dividido entre movimento e esgrima. 

A5 – Exato, exato. 

E – A minha próxima pergunta remete um pouco para as dificuldades que vocês já 
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acabaram por falar: a nível dos espaços, dos recursos, da adaptação a algumas 

disciplinas e a nível do volume de trabalho. Pelo que percebi estas foram algumas das 

dificuldades que foram surgindo. Gostariam de acrescentar mais algumas dificuldades 

que tenham sentido ao longo destes anos? 

S2 - No início do 2º ano foi quando começamos a puxar mais. Às vezes saímos do 

ensaio e se alguém nos dissesse ola, seria possível que este telefone fosse parar à cara 

dessa pessoa. Nós ainda não sabíamos "Ok já acabou vamos sair já passou".  

A5 - Gerir... 

S2 - Foi complicado 

A5 - Havia um descontrolo emocional grande. 

R5 - Sim, agora mesmo já sabendo controlar melhor, há sempre coisas que mexem 

muito connosco e mais complicado. Por exemplo, quando mexem com um grupo 

grande, porque isso vai prejudicar muitas outras pessoas à nossa volta. Mas acho que é 

controlável. 

A5 - Sim nesta altura já é controlável. Mas, na altura, nem sempre foi. 

E - E vocês notavam que esse descontrolo vinha mais de vossas disciplinas técnicas? 

R5 - Era praticamente da disciplina de interpretação. 

A5 - Exato. 

E - E a nível de apoios? Apoios fora da escola e dentro da escola? E gostaria, talvez, de 

vos ouvir individualmente. 

A5 - Só para perceber, apoios fora da escola? 

E - Pessoas, entidades, organizações, que vocês sintam o que vos tenham ajudado no 

vosso percurso e ao longo destes 3 anos. 

A5 - O TEC, o TEC sobretudo. Por exemplo, o Fernando Alvarez, que é o figurinista e 

que não tem necessidade nenhuma de estar cá, mas que muitas vezes ajuda nos 

exercícios de maquilhagem e do género. Abrir o armazém para podermos utilizar os 

figurinos do TEC. A câmara municipal de cascais, que muitas vezes nos dá a 

possibilidade de podermos fazer coisas fora da escola. Por exemplo, fomos fazer o 

Esopo... A vida de Esopo à Cidadela. 

R5 - e aquelas animações do dia dos namorados. 

A5 - Exato. Íamos fazer animações, eventos culturais em vários sítios. 

E - E eram ideias que surgiam de vocês? 

R5 - Não é mais da parceria, ou da escola que tinha uma proposta, ou a câmara 

precisava, ou queria uma determinada coisa e a escola arranjava uma proposta. 
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E - Mais apoios fora da escola? 

S2 - Acho que é o óbvio, e mais pessoalmente, a família. Obviamente se não tivéssemos 

o apoio da família não estávamos aqui. Dentro da escola, temos de professora C. 

Quando estamos mesmo a rebentar da cabeça, podemos vir cá e dizer: "doutora ajude-

me. O que se passa?" 

A5 - Tem a vantagem de ser uma pessoa muito calma. 

R5 - Sim, e nós muito raramente somos. (risos) 

E – Ou seja, é um equilíbrio. 

S2 - E muito sinceramente, qualquer professor que nós tenhamos cá, está sempre 

disponível para ajudar no que quer que seja. Está disponível para ficar cá mais tempo se 

for necessário. Nós dizemos várias vezes "professor precisamos de mais horas. Não 

conseguimos." Cria-se uma família aqui dentro, com os seus problemas, mas cria-se 

uma família aqui dentro. 

A5 - E mesmo professores. Por exemplo, estou agora lembrar-me de professores que 

vinham ensaiar connosco horas extra, sem serem pagos, que nos ensinavam coisas que 

não tinham nada que nos ensinar. Deram-nos formações até fora daquilo que tinham que 

dar, mas dentro do contexto do que estávamos a fazer. Por exemplo, nesse exercício 

específico aprendemos a fazer máscaras de gesso, e coisas desse género, que nos vai de 

certeza absoluta, ser útil um dia... espera-se... E que mostra um lado muito humano por 

parte dos professores. 

R5 - Sim. 

A5 - Virem sem receber nada, gastarem gasolina... 

R5 - Férias, fins-de-semana... 

A5 - Para estar cá, para estarem connosco, sem receberem mais nada por isso. Vêm por 

nós, não vêm por eles... Também vêm por eles, porque há uma parte em que também 

aprendem muito com os alunos, e isso nota-se. Mas, vêm sobretudo por nós, e têm 

noção do quão nos ajudam cada vez que vêm. 

E - E se calhar também são os primeiros a acreditar em vocês. 

Todos - Sim. 

E - E a nível de competências? Quais as competências que já devolveram, e que vocês 

acham que são importantes para quem está num curso como o vosso, de teatro e 

interpretação? Esta é a pergunta difícil. 

A5 - Não, não é difícil. Nós já saímos desta escola com muita preparação, mas não é 

suficiente, nunca. Em qualquer profissão, como é óbvio, é preciso sempre continuar a 
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estudar e continuar a ganhar novos conhecimentos. Mas, quando é uma coisa tão 

prática, que nos tem de estar no corpo, só mesmo com a experiência, só mesmo com 

cada vez mais coisas, com quantas mais pessoas trabalharmos, com quantos mais 

professores tivermos, mais encenadores, mais realizadores, mais dobragens... Só com 

isso é que aprendemos mais. A escola dá-nos um bom início. Mas no futuro, por termos 

estado nesta escola, temos muito mais hipóteses do que muitas outras escolas, porque eu 

conheço outras pessoas que andam noutros cursos de interpretação… E esta escola dá 

um início muito melhor à generalidade dos alunos. 

R5 - A nível de bases. 

E – Mas, concretamente, que competências é que vocês acham que são importantes para 

integração do mundo trabalho, que vocês já devolveram ou foram desenvolvendo ao 

longo destes anos? 

R5 - É complicado, porque não há nada que nós possamos dizer: "eu já sei fazer isto". 

Claro que temos objetivos, e são objetivos concretos, muito imediatos, mas eu não 

posso dizer que agora já sei representar, ou agora já sei usar a voz como eu quero, ou 

agora já sei fazer isto com o meu corpo, porque não há nada que esteja acabado, ou que 

alguma vez vá estar acabado.  Nós não podemos sair daqui a dizer: "eu já sei fazer isto 

ou eu já sei fazer aquilo." Nós já tivemos bases de muitas coisas, vimos muita coisa e 

acima de tudo aprendemos muita coisa, mas aprendemos o que é, nunca aprendemos 

como é que se faz alguma coisa. Eu acho que, e especialmente neste curso, ninguém 

pode chegar aqui dizer "agora já sabes representar". 

E - E, já agora, o que é que vos foi ensinado? 

S2 - Muita coisa (risos). 

E - Força, só alguns exemplos daquilo que vocês foram trabalhando. 

S2 - As técnicas do ator basicamente.  

R5 - Sim, agora aprendemos técnicas de teatro japonês, que foi assim a coisa mais 

concreta...  

A5 – E fora do comum. 

R5 – Exato. Aprendemos o método Suzuki, que é a nível de corpo e de interpretação. 

Mas lá está, nós não podemos dizer que aprendemos isso nós… 

E – Trabalharam… 

R5 – Isso. Trabalhámos isso. Também trabalhámos comédia del arte. 

A5 – E de resto trabalhámos muitos tipos de teatro: teatro isabelino no segundo ano; alta 

comédia também trabalhámos muito; farsa… pronto farsa logo no primeiro para nos dar 
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bases, ritmo, tom... Mas aquilo que é trabalhado é sempre útil para tudo o resto. Eu 

trabalho muito bem em alta comédia, mas aquilo que eu consigo fazer em alta comédia, 

vai-me servir de alguma forma para tudo o resto. 

S2 – Sim. 

A5 – Há uma versatilidade no ator perfeito, que permite que tudo aquilo que ele usa 

num estilo possa ser utilizado noutro. E sobretudo temos a sorte de ter podido trabalhar 

com tão bons profissionais, que lá fora vão ser difíceis de apanhar. Se Deus quiser 

conseguiremos, mas vão ser difíceis.  

E – E a nível de competências sociais? Acham que a escola vos preparou? 

A5 – Agora mais para o fim, talvez. 

R5 – Sim. 

A5 – Deram-nos mais… sobretudo agora nas aulas com a professora C, que nos abriu 

mais o olhar para aquilo que há lá fora. E, no terceiro ano começamos a apercebermo-

nos de como é que as coisas funcionam. 

R5 – E começamos a interessarmo-nos mais. 

A5 – Exato. Começamos a ficar com medo, começamos a ter interesse por como é que 

as coisas funcionam lá fora. Mas, aquilo que poderemos vir a criar lá fora, já vem de 

cada um. Todos ganhámos essas competências, mas agora depende mesmo de cada um. 

Se vamos por esse lado, ou se vamos um lado muito mais dedicado ao grande palco. 

E – Vocês já foram falando de algumas oportunidades. Que oportunidades tiveram, ao 

longo dos três anos, para desenvolver e trabalhar estas competências? 

R5 - Fizemos as PAP’s. É a nossa prova este ano, mas podemos estagiar nas provas dos 

outros, ou seja, desde o primeiro ano que nós no verão entramos num espetáculo 

profissional no TEC, ou como figuração, ou como assistência ao espetáculo... Acho que 

é uma grande oportunidade, porque aprendemos muita coisa. Aprendemos também 

muita coisa sobre o trabalho em concreto, e que aqui dentro não temos. É 

completamente diferente. 

A5 - Como funcionam as coisas numa companhia. 

S2 - Tanto que cá na escola não é qualquer pessoa que faz um texto de Shakespeare, ou 

de... e nós temos essas oportunidade, que se calhar pessoas que estão a trabalhar noutros 

cursos profissionais... 

R5 - Exato, e mesmo dentro da escola também tivemos oportunidades. 

A5 – E, por exemplo, ficámos a conhecer pessoas que estão dentro do meio, e eles 

ficaram-nos a conhecer nós. Tivemos algumas aulas, por exemplo, com a Patrícia 



355 

 

Vasconcelos, e ela depois do fim disse: "Dêem-me o currículo que eu fico com ele". 

Portanto, de futuro, se ela estiver a fazer um casting e:"ai não estou a encontrar 

ninguém, deixa me ver nos currículos que tenho... Ah, olha este". Há assim uma série de 

oportunidades, e sobretudo com a PAP, em que vamos poder estar num mês em cena, a 

mostrar-nos, a ter projeção… e vão muitos… não são olheiros, porque isto não é 

futebol… 

R5 – Muitas pessoas do meio… 

A5 – Muitos profissionais, muitos diretores de casting, muitos realizadores e 

encenadores ver as peças, e há pessoas que ficam na memória. O caso do Tomás Alves, 

por exemplo, que foi um agente que o viu a fazer uma PAP como figuração, e depois 

disse ao professor Carlos Avilez “olhe no final do terceiro ano, quero este miúdo”. 

E – Então também a nível de rede de contactos não é? 

Todos – Sim.  

E – Mais alguma que se lembrem? 

R5 – Acho que não. 

E - A minha última questão tem a ver com as nossas perspetivas futuras. O que vocês 

gostariam de fazer? Têm áreas de preferência? 

A5 - Não acabar nunca pingo doce. 

R5 - Sim, acho que é o objetivo de todos nós. 

S2 - Há muitas hipóteses, e por haver tantas hipóteses... E mesmo que é complicada 

para perguntar isso 

R5 - Porque estamos todos em pânico com isso. 

S2 - Será que vamos conseguir e para onde é que vamos? 

E – O que é gostarias de fazer S2? 

S2 – Eu gostava muito de continuar a estudar, porque não quero ter só representação. 

Gostava de aprender a dançar, de aprender a cantar… de chegar a uma audição e dizer 

“Eu consigo fazer isto, isto e isto”, para não ser só uma coisa específica. Mas também 

gostava de começar a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, para começar a ficar 

independente e ir mais longe. Mas pronto, lá está, é preciso… também é preciso sorte. 

A5 – Sobretudo sorte. 

R5 – Eu gostava de continuar a estudar. Gostava de fazer, mais ou menos o que a S2 

disse, mas gostava também de aprender outras técnicas, outras coisas relacionadas com 

a arte e com o teatro… aprender outras coisas dentro do teatro, ou seja, não gostava de 

dizer que quero ser só atriz. Eu gostava de poder fazer de tudo um pouco, gostava de ter 
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a oportunidade de pôr em prática aquilo que estivemos tanto tempo aqui dentro a 

trabalhar. De pôr isso em prática, de provar que o nosso trabalho não foi em vão, que 

não nos esforçámos para nada. 

E - Relativamente a essas formações de que vocês têm falado, já tem por exemplo de 

escolas de referência em que vocês gostariam de ter essa formação? 

S2 - Sim, Escola Superior de Dança, em Lisboa. De música ainda não sei. 

R2 - Não, acho que não. 

A5 - Eu, saindo daqui quero continuar a estudar. Agora, em princípio não irei para 

interpretação. E isso é outra coisa que este curso tem de bom… como é tão abrangente, 

percebemos aquilo que queremos mesmo. Tem sido uma experiência ótima e estou a 

adorar estar na escola, mas deu para perceber que não é este exatamente o caminho. Até 

pode ter algo a ver com este caminho, e tem algo a ver com este caminho, porque em 

princípio vou seguir realização. E isto deu-me uma parte humana boa, porque a maioria 

dos realizadores, nunca foram atores, nunca tiveram formação e não fazem ideia da 

dificuldade que é. Fazem ideia, mas às vezes pedem só um resultado e não percebem a 

importância do processo. E pronto, num ator o que lhe interessa é o processo. O 

resultado é só isso, mas isso é o que interessa a um realizador. Em princípio será esse o 

meu caminho futuro. Estou a pensar fazer Erasmus e depois pedir transferência, para 

fazer mestrado fora. Doutoramento se puder, e se conseguir, mas para depois poder 

voltar, e poder fazer alguma coisa pelo estado da cultura em que está o país, que é 

miserável. E outra coisa importante para o nosso trabalho, é conhecer outras culturas, 

porque não podemos estar sempre a fazer portugueses. Agora estamos, por exemplo, a 

fazer espanhóis, e temos de estar a estudar a cultura galega. É completamente diferente 

de tudo, e quantas mais dessas experiências tivermos… se fizermos o Hamlet, convém 

sabermos o que é um dinamarquês… não fazemos ideia do que é um dinamarquês. Mas 

pronto, fazemos o melhor que sabemos… fazemos um Hamlet português pronto. 

E – Esse um trabalho que vocês têm também de fazer não é? De estudar o personagem, 

saber o que fez, a tal questão da cultura, dos costumes, e às vezes são os pequenos 

pormenores… 

R5 – Que fazem toda a diferença.  

E – Só me resta agradecer-vos a disponibilidade, saber se gostariam de acrescentar mais 

alguma coisa? 

R5 – Não, obrigada. 
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4. Dispositivo de Monitorização dos Cursos Profissionais (2013-2014) 

   

Dispositivo de 

Monitorização 

dos Cursos 

Profissionais 

(2013-14) 

Orientação Educativa & Ensino Secundário 

Câmara Municipal de Cascais 
 

 

Departamento de Educação e Desporto 

Divisão de Intervenção Educativa 



358 

 

Introdução 

 

O Ensino Profissional, que apresenta um percurso com mais de vinte anos em 

Portugal, tem sofrido algumas alterações desde a sua criação nas escolas profissionais, 

em 1989, tendo surgido por ação dos Ministérios da Educação e do Trabalho, e por um 

conjunto de pessoas e instituições que já reivindicavam este tipo de ensino há algum 

tempo. Esta modalidade de ensino tem assim contribuído para a motivação e realização 

pessoal de muitos jovens, buscando a sua qualificação numa determinada área do saber 

técnico e profissional, e ainda do desenvolvimento pessoal e cívico, cooperando 

também para a redução do insucesso escolar. (Azevedo, 2013) 

Visto como um caso de sucesso, em 2005, o Ensino Profissional foi alargado às 

escolas secundárias de ensino público. Contudo, e como refere Azevedo (2009), é 

necessário ter presente a discrepância institucional existente entre as escolas 

profissionais e as escolas secundárias. Esta foi uma decisão política que levou a uma 

“explosão” do ensino profissional, impregnada de uma forte determinação, trazendo 

consigo diversas possibilidades e abrindo novos horizontes de ação às escolas, 

ampliando assim o seu leque de ofertas formativas e oportunidades educativas. No 

entanto, apesar de existirem escolas secundárias que se prepararam e continuam a 

investir adequadamente para responder a esta nova modalidade de ensino, com 

qualidade, já é percetível, em muitas outras escolas, a “(…) canalização dos «meninos 

do insucesso» para os cursos profissionais, criando assim um novo tipo de «guetização» 

e uma nova «solução educativa» para os jovens que reprovam e que «não estão 

preparados para prosseguir estudos superiores» (…)” (Azevedo, 2009, p.40) 

Hoje, a organização dos cursos profissionais (princípios orientadores da 

organização e da gestão dos currículos, avaliação dos conhecimentos a adquirir e das 

capacidades a desenvolver pelos alunos e processo de desenvolvimento do currículo) 

obedece ao que está estabelecido no Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de Julho (que 

procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de Julho), sendo 

reforçado pela Portaria n.º 74-A/2013 que estabelece as normas de organização e 

funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais. Contudo, é conferida 

autonomia pedagógica e organizativa às escolas no que diz respeito à gestão da 

componente curricular e também de outras componentes do currículo  

Assim sendo, é importante procurar compreender o que se passa hoje com a 
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abertura repentina e massiva de cursos profissionais em escolas secundárias, assim 

como perceber a atual situação das escolas profissionais, no sentido de: 

 

“Acolher todos os jovens e construir com cada um caminhos de desenvolvimento e de 

sucesso, fazendo do currículo um campo de oportunidades educacionais e não apenas um 
círculo de prescrições a cumprir, esse deveria continuar a ser o horizonte de atuação de 

cada escola, seja secundária seja profissional.” (Azevedo, 2009, p.39) 
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43% 

57% 

Masculino

Feminino

Contextualização do Estudo 

 
O presente estudo diz respeito ao Ensino Profissional no Concelho de Cascais, 

tendo como objetivo recolher as perceções de alunos e professores relativamente aos 

cursos que frequentam e orientam, respetivamente. Para tal, foram escolhidos 10 cursos 

(de escolas públicas e profissionais), pertencentes às seguintes áreas de educação e 

formação: Audiovisuais e Produção dos Media; Ciências Informáticas; Eletrónica e 

Automação; Saúde; Serviço de Apoio a Criança e Jovem; Trabalho Social e de 

Orientação; Turismo e Lazer; Desporto; Artes.  

Segundo uma amostregem por conveniência, e por forma a obter uma visão mais 

experiente, os participantes do estudo compreendem os alunos finalistas dos cursos 

profissionais e os respetivos diretores de curso. Contou-se assim, com a participação de 

144 alunos e 10 diretores de curso:  

 

Para cada grupo de participantes (diretores de curso e alunos), optou-se pela 

utilização de diferentes instrumentos de recolha de dados, nomeadamente, a entrevista 

semiestruturada, para os diretores de curso, e o questionário e focus-group para os 

alunos, sendo que este último (o focus-group) apenas foi aplicado a cerca de 3/4 alunos 

de cada curso profissional. Realizaram-se, assim, um total de 

10 entrevistas semiestruturadas e 10 focus-group. 

Importa ainda referir que da amostra total de alunos, 

57% são do sexo feminino enquanto 43% são do sexo 

masculino. Destes alunos, 54% apresentam retenções 

escolares.  

9% 
6% 

3% 

22% 

8% 8% 
10% 

11% 

23% 

Alunos por área de educação e formação 

Audiovisuais e Produção dos Media

Ciências Informáticas

Electrónica e Automação

Saúde

Serviço de Apoio a Criança e
Jovem
Trabalho Social e de Orientação

Turismo e Lazer

Desporto
Total: 144 alunos 
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Apresentação e Discussão de Resultados 

 

Alunos 

 
No presente segmento serão analisadas as perceções dos alunos relativamente ao 

Ensino Profissional. Por forma a facilitar o processo de análise, estas foram convertidas 

em categorias/subcategorias (criadas a partir dos focus-group), estando aqui presentes 

apenas as que se referem única e exclusivamente a este grupo de participantes.  

 

Dimensões de 

Análise 

Categorias de 

Análise 
Subcategorias de Análise 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Absoluta 

(%) 

1. Cursos 

profissionais 

1.1. Representação 

do Ensino 

Profissional 

Representação do Ensino Profissional mais ligada a 

mundo do trabalho 
90% 47% 

Representação ‘desvalorizante’ do Ensino 

Profissional 
90% 47% 

Representação valorizada pelos atores do meio 10% 6% 

2. Percurso 

Escolar dos 

alunos do Ensino 

Profissional 

2.1. Ser aluno do 

Ensino Profissional 

Alunos Excluídos e Desvalorizados 40% 36% 

Alunos com formação mais próxima do mundo do 

trabalho 
60% 55% 

Alunos mais bem preparados para o ensino superior 10% 9% 

2.2. Adaptação ao 

Ensino Profissional 

Dificuldade de adaptação à exigência do curso e às 

disciplinas 
80% 33% 

Dificuldade de adaptação à componente teórica do 

curso 
30% 12% 

Dificuldade de gestão social e emocional 40% 17% 

Boa adaptação ao curso e às disciplinas 90% 38% 

3. Potencialidades 

e Perspetivas 

Futuras 

3.1.Potencialidades 

do Curso 

Contacto com a prática 30% 27% 

Relação de proximidade com os professores 40% 37% 

Possibilidade de trabalhar no local onde se estagiou 30% 27% 

Aposta no Ensino Superior 10% 9% 

3.2. Perspetivas de 

Futuro dos Alunos 

Ingresso no Ensino Superior 70% 32% 

Preparação para o Ingresso no Ensino Superior 20% 9% 

Entrada no mercado de trabalho 80% 36% 

Realização de Formações Complementares 50% 23% 

 

Quadro 1: Perceção dos Alunos face ao Ensino Profissional no Concelho de Cascais 
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Para iniciar esta análise serão apresentadas as representações que os alunos têm 

face aos cursos profissionais e face às perceções que outros têm dos mesmos, das quais 

importa salientar as duas mais expressivas, referidas por 90% dos cursos. Na primeira, 

Representação do Ensino Profissional mais ligada ao mundo do trabalho, os alunos 

destacam esta modalidade de ensino como uma alternativa ao ensino regular, em que 

existe uma forte conjugação entre a prática e a teoria, na qual se evidencia uma 

predominância da componente prática: "(…) uma alternativa para uma pessoa… por exemplo, 

o meu caso de não ter tanta teoria, mas ao mesmo tempo ter teoria e prática." (C2, p.2). Estes 

alunos referem ainda que esta ligação à prática proporciona experiência e uma primeira 

adaptação ao mundo do trabalho, numa área específica: "(…) o facto de ser ensino 

profissional dá-nos a experiência para o mundo do trabalho e para nos adaptarmos basicamente a 

uma futura profissão que iremos ter." (R4, p.1).  

Na segunda, Representação ‘desvalorizante’ do Ensino Profissional, as perceções 

que sobressaem dizem respeito ao ensino profissional como algo pouco valorizado pela 

sociedade, sendo visto como mais fácil, e direcionado para os alunos com mais 

dificuldades, pelo que realiza também uma fraca preparação dos alunos para os exames 

nacionais: " (…) os cursos profissionais são vistos para as pessoas que têm mais dificuldades, e não 

conseguem entrar nos sectores normais para estudarem (…) porque não têm capacidade para ir 

para o ensino normal." (C2, p.2). A terceira representação, Representação valorizada pelos 

atores do meio, apenas referida por 10% dos cursos, destaca o valor que é dado ao 

ensino profissional por intervenientes, atores e organizações do meio envolvente, que 

têm conhecimento do trabalho que é realizado nas escolas e nos cursos. 

No que concerne ao Percurso escolar dos alunos do Ensino Profissional, tentou-

se compreender como é que estes jovens se sentem enquanto alunos do ensino 

profissional, e perceber aspetos significativos face à sua adaptação neste tipo de ensino. 

Assim, e no que diz respeito a ser aluno do ensino profissional, estes alunos sentem-se 

excluídos e desvalorizados (referido por 40% dos cursos), pelo que afirmam ser 

menosprezados e diferenciados, o que por sua vez, influência o ingresso no ensino 

superior:  

 
" Acho que os alunos do ensino profissional são um bocado menosprezados (…) Quando eu 

entrei para o curso disseram-me que eu ia pelo facilitismo, e então eu acho que as pessoas 
pensam que os cursos profissionais são todos fáceis, mas não é."  (R1, p.1) 
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0%

10%

20%

30%

40%

11% 

34% 

2% 

29% 

20% 

2% 2% 

Motivações da Escolha do Curso 

" No entanto, a nossa entrada na faculdade está a ser cada vez mais dificultada. Cada vez mais, 

porque cada vez nos pedem mais exames, dos quais nós não temos matéria para os fazer, e 
cada vez mais a nossa entrada na faculdade vai ficando adiada (…)"  (M3, p.2) 

 

Em 60% dos cursos, estes alunos consideram também que têm uma formação e 

uma preparação mais próxima do mundo do trabalho, na medida em que a sua formação 

é específica e em contexto de trabalho: "Nós aqui já temos uma bagagem mesmo para o ramo 

que estamos a desenvolver (….)"  (A2, p.1); "Tenho a possibilidade, por exemplo, de acabar o 12.º e 

fazer estágio com um plano (…)"  (A1,p.1). Por fim, e em apenas 10% dos cursos, os alunos 

sentem-se mais bem preparados para o ensino superior, no sentido de já terem tido 

contacto com alguns conteúdos específicos: " Eu acho sinceramente que vamos muito mais 

bem preparados para a faculdade (…) em termos de anatomia, prática, contacto com doente, temos 

um grande avanço relativamente aos alunos que vêm de ciências."  (T1, p.2) 

Antes de analisar as perceções dos alunos face à sua adaptação no ensino 

profissional, importa saber quais as motivações que estão na origem da escolha do 

curso, sendo elas: a escola, ser uma área de interesse, a família, as saídas profissionais, 

ter uma formação mais prática, as notas de anos anterior, e outros, como por exemplo, a 

vocação, o amor, a facilidade em tirar o 12.º ano e em escapar aos exames nacionais. 

  

No que diz respeito à adaptação ao ensino profissional, em 90% dos cursos, os 

alunos declaram ter tido uma adaptação positiva ao curso, tanto no que toca às 

disciplinas como aos professores: "Eu acho que foi fácil. (…) as pessoas do curso, os professores 

em si, e eu falo pela minha experiência, sempre se mostraram interessados e mostraram-nos apoio, e 

fizeram a adaptação às diferenças, que é passar para um secundário."  (R4, p.2). Contudo, em 

80% dos cursos, os alunos afirmam ter tido dificuldade de adaptação à exigência do 

Total: 144 alunos 
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curso, nomeadamente, face à carga horária, às disciplinas e ao elevado peso de trabalho: 

" Eu acho que a pior adaptação foi mesmo à carga horária. (…) tínhamos um horário das 8h30 às 

18h30. Saíamos daqui tardíssimo todos os dias (…)"  (C2, p.2); " E a nível de conteúdo, ao longo dos 

três anos, é bastante pesado."  (J1, p.2); " Eu ainda senti outra, que foi a exigência que o curso tem. 

(…) A nível da assiduidade, pontualidade, entrega de trabalhos, a maneira de estruturar os 

trabalhos, o vocabulário, tudo isso."  (S1, p.3-4). Referem, ainda, dificuldades de adaptação à 

componente teórica do curso - “É muita hora de teoria seguida. (…) antes, no primeiro e 

metade do segundo ano era muita carga horária para teoria."  (C2, p.4) -, ou seja, face ao 

excesso de teoria (30% dos cursos), e dificuldades de gestão social e emocional (40% 

dos cursos), pelo que apresentaram dificuldades ao nível da adaptação à turma, aos 

professores e à escola, à gestão de sentimentos, emoções e cansaço: " É assim, ao início a 

turma tinha imensos conflitos e eram difíceis de resolver. (…) Havia sempre imensos conflitos e 

pronto alguns resolvidos outros resolvidos de outras maneiras."  (R3, p.1); " E foi complicado o 

exercício físico, o mexer com as emoções e com os sentimentos logo no primeiro ano em que 

começámos."  (S2, p.3) 

Através do discurso dos alunos, foi também possível perceber algumas 

potencialidades/aspetos positivos dos cursos profissionais que frequentam, sendo que 

40% dos cursos destacam a relação de proximidade com os professores " (…) uma 

vantagem que nós temos aqui, é que temos uma proximidade com os professores que no regular não 

temos."  (S1, p.3), 30% dos cursos a importância do contacto com a prática "E às vezes penso 

que algumas empresas quando veem um currículo de alguém que fez um curso profissional já sabem 

que tem alguma experiência com aquilo, alguma prática. Eu acho que preferem esses alunos." (D1, 

p.7), e a possibilidade de trabalhar no local onde se estagiou " (…) no estágio, por exemplo, 

se me aceitarem, já fico lá a trabalhar."  (A1, p.1). A aposta no Ensino Superior, também foi 

um dos aspetos referidos, ainda que por apenas 10% dos cursos " A escola não só nos 

prepara para o mundo do trabalho, como também nos prepara para o ensino superior e aposta 

muito no ensino superior, em nós seguirmos para a faculdade, para nós termos um curso superior." 

(M3, p.4). 

Por fim, questionou-se os alunos acerca das suas perspetivas futuras, após a 

conclusão do curso profissional que frequentam, pelo que em 80% dos cursos, os alunos 

dizem querer entrar no mercado de trabalho " (…) gostava de começar a trabalhar e ganhar o 

meu dinheiro, para começar a ficar independente e ir mais longe." (S2, p.12-13). Contudo, em 

70% dos cursos foi expressa a vontade de ingressar no ensino superior "Se conseguir passar 

nos exames este ano, faculdade, ou então só daqui a um ano."  (T1, p.10), tendo sido referido em 

20% dos cursos que, após a conclusão do curso, seria feita uma preparação para tal, 
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visto que atualmente não se sentem preparados " Vou parar um ano, ou um ano meio, ou dois 

anos, o tempo que for preciso para estudar e para ganhar as bases necessárias para poder entrar na 

faculdade."  (D2, p.15). Em 50% dos cursos, os alunos afirmaram ainda realizar 

futuramente formações adicionais: " (…) também queria fazer o curso de inglês, que acho que é 

aquela língua mesmo importante." (G, p.12), e " Eu é fazer o curso de Marketing e Relações Públicas, 

ou prosseguir com o CET de turismo, para especificar mais a área (…) ” (G, p.12) 
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Docentes 
 

Este ponto analisará as perceções dos docentes, e mais concretamente, dos 

diretores de curso acerca do Ensino Profissional. As categorias/subcategorias aqui 

apresentadas foram criadas a partir das entrevistas semiestruturadas, referindo-se 

unicamente ao respetivo grupo de participantes – os docentes. 

Dimensões de 

Análise 

Categorias de 

Análise 
Subcategorias de Análise 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Absoluta 

(%) 

1. Cursos 

profissionais 

1.1. Caracterização 

Ensino Profissional 

Representação ‘desvalorizante’ do Ensino 

Profissional 
50% 16% 

Curso com formação em contexto de trabalho 70% 22% 

Ensino Modular 100% 31% 

Autonomia das escolas na gestão dos horários 70% 22% 

Exigência face ao número de faltas 30% 9% 

1.2. Motivações que 

estão na origem do 

curso 

Adaptação à realidade e necessidades do Concelho 70% 46% 

Condições estruturais e físicas da escola 40% 27% 

Continuidade face aos cursos tecnológicos 40% 27% 

2. Trabalho dos 

Diretores de Curso 

2.1. Papel do 

Diretor de Curso 

Adequar o curso à visão pedagógica da escola 20% 6% 

Organizar o funcionamento do curso 50% 16% 

Estabelecer e dinamizar a ligação entre os 

intervenientes do curso 
100% 31% 

Orientação educativa dos alunos 70% 22% 

Assegurar a articulação entre a escola e as 

entidades de formação em contexto de trabalho 
80% 25% 

2.2. Dispositivos de 

avaliação que a 

escola tem 

relativamente ao 

funcionamento do 

curso 

Feedback dos docentes 10% 7% 

Avaliação geral do desemprenho do curso 40% 29% 

Desempenho/resultados dos alunos 60% 43% 

Impacte do curso no exterior 30% 21% 

3. Potencialidades 

e 

Constrangimentos 

do Curso face à 

escola onde está 

inserido 

3.1.Potencialidades 

do Curso 

Instalações e recursos da escola 40% 25% 

Organização pedagógica da escola 40% 25% 

Características socioculturais do Concelho 20% 12% 

Boa ligação entre a escola e o meio 60% 38% 

3.2. 

Constrangimentos 

do Curso 

Estrutura física da escola 50% 29% 

Sobrelotação do número de alunos 10% 7% 

Dificuldades financeiras da escola 50% 29% 

Estrutura curricular do curso 60% 35% 

 

Quadro 2: Perceção dos Docentes face ao Ensino Profissional no Concelho de Cascais 
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De forma a dar início à presente análise, serão apresentados os aspetos referidos 

pelos diretores de curso que caracterizam o ensino profissional, sendo que o mais 

expressivo e referido pela totalidade dos docentes (100%), diz respeito a este ser um 

tipo de ensino modular, ou seja, que é realizado através de módulos, por pequenos 

conjuntos de aprendizagem, com duração variável e que estão distribuídos por três 

componentes de formação – formação sociocultural, formação científica e formação 

técnica:  Estes blocos de matéria em sala de aula, estão divididos em módulos, portanto o ensino é 

modular." (P5, p.1); " Portanto, como é ensino modular, só tendo todos os módulos todos feitos é que 

tem a disciplina feita. Na parte letiva, sala de aula, é esta a realidade."  (P5, p.1). Foi também 

mencionado, por 70% dos diretores de curso, que estes são cursos com formação em 

contexto de trabalho, visto que têm uma formação específica, numa determinada área, 

no qual é privilegiada a formação em contextos reais, através do estágio " (…) tem uma 

componente de formação em contexto de trabalho."  (P5, p.1), " (…) portanto os alunos quando saem 

daqui, estão formados de tal modo que podem começar de facto a exercer a sua atividade 

profissional.” (P3, p.1). Igualmente, foi indicado por 70% dos docentes, a autonomia que 

as escolas têm na gestão dos horários e distribuição das disciplinas, ou seja, é conferida 

autónima às escolas e aos cursos, para organizar e distribuir os horários das disciplinas e 

dos módulos, tanto ao longo da distribuição dos três anos, como anualmente: " Então, o 

curso já vem com uma pré-organização, mas fomos nós que tivemos de fazer a organização da 

distribuição das disciplinas, e das horas ao longo dos três anos."  (P1, p.1). O mesmo se passa 

com os estágios, podendo ser feito por exemplo, ao longo do curso simultaneamente 

com as aulas, ou num período restrito, no qual os alunos se dedicam inteiramente à 

formação em contexto de trabalho:  

 
" (…) portanto há cursos que fazem os estágios no final do ano, mas como (aqui) eles têm de 
ter um contacto muito próximo com a instituição e com o público com que trabalham, ou seja, 

têm de criar laços, nós optámos por ir fazendo o estágio ao longo dos anos em 2/3 tardes, ao 
invés de fazer, por exemplo, durante um mês. Portanto, ir distribuindo os horários ao longo 
do ano"  (P7, p.5).  

 

Por fim, os diretores de curso fizeram ainda referência à representação 

‘desvalorizante’ do ensino profissional (50%), na medida em que é visto como mais 

fácil, e direcionado para os alunos com mais dificuldades e com percursos complicados, 

referindo também, e com menor expressividade a exigência face ao número de faltas 

(30%), na medida em que existe um regime de presenças rígido, no qual os alunos têm 

de assistir a 90% das aulas independentemente de haver justificação, tendo de haver 

sempre uma reposição das horas em falta:  
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" (…) nos cursos profissionais não pode haver estas faltas, como há nos outros cursos, em que 

o professor falta ou o aluno falta, e se tiver justificação não há problema. Aqui não, para 

além da justificação têm de repor, a aula tem de ser dada, ou seja, a hora do trabalho tem de 

ser realizada."  (P6, p.4-5) 

 

No sentido de perceber a origem dos cursos, questionou-se os docentes acerca das 

motivações que levaram à criação do curso, tendo a Adaptação à realidade e 

necessidades do Concelho, (que inclui fatores como: a adaptação à população; a 

perceção face às suas necessidades, e a sugestão da Câmara Municipal de Cascais ou 

meio envolvente), correspondido à motivação mais expressiva, mencionada por 70% 

dos docentes: 

 
" E recordo-me que há quatro anos atrás, quando surgiu a ideia deste curso, foi justamente por 

perceber que a nível aqui de Cascais existiam equipamentos que poderiam precisar de mão-
de-obra de trabalho na área da prestação de cuidados de saúde. E que, portanto, poderia ser 
um potencial interesse formar e capacitar jovens que pudessem responder a esta necessidade."  

(P5, p.3) 

 

Referido por 40% dos cursos surgem outras duas motivações, nomeadamente: as 

condições estruturais e físicas da escola, pela adequação do corpo docente, dos recursos 

e espaços - "É uma escola que foi equipada de raiz, e que tinha um corpo docente também 

adequado (...) é uma escola que naturalmente está vocacionada (…) a todos os níveis, quer a nível 

de professores, de equipamentos e de instalações específicas."  (P3, p.4) -; e a continuidade face 

aos cursos tecnológicos: "  O curso já vem de trás, portanto dos antigos cursos tecnológicos (…) 

Ao fim ao cabo ele tem sido uma sequência de todo este percurso. Aliás os professores da vertente 

técnica têm-se mantido sempre nesta linha."  (P7, p.1). 

Relativamente ao trabalho dos diretores de curso, quando questionados acerca do 

seu papel, percebe-se que existe um alargamento face àquilo que está definido por lei 

(Portaria n.º 74-A/2013), na medida em que pelos discursos se destaca o papel de 

estabelecer e dinamizar a ligação entre os intervenientes do curso (referido pela 

totalidade dos docentes – 100%), ou seja, um papel de gestão da equipa de trabalho, de 

desenvolvimento de processos motivacionais, de ligação com os encarregados de 

educação e com direção e também com os parceiros: " Entre as alunas e os encarregados de 

educação e as instituições e os colegas. Eu sou um pouco a ponte disto tudo."  (P6, p.3). 

Foi também realçado pela maioria dos docentes (com uma expressividade de 

80%) o assegurar a articulação entre a escola e as entidades de formação em contexto 

de trabalho/estágio - " De resto, tanto no que toca a empresas, a entidades, a autarquias, aos 

contactos em si do curso, é feito por mim, passo por mim. Sou como que a ponte com o exterior."  



369 

 

(P8, p.2) -, assim como o papel de orientação educativa dos alunos, de acompanhamento 

dos mesmos, tanto a nível pedagógico como do seu projeto de vida e profissional 

(mencionado por 70% dos diretores de curso):  

 
"  E faço muito o atendimento dos alunos. Os alunos mexem muito por dentro. Este curso faz 

com que se mexa muito interiormente, nos sentimentos, nas emoções, nas histórias de vida 
passadas, e é importante eles terem um sítio onde sabem que é um porto seguro, onde podem 
conversar das coisas, do que estão a sentir."  (P10, p.6) 

 

Por último, o presente grupo de participantes fez alusão a mais dois papéis, 

nomeadamente, Organizar o funcionamento do curso (referido por 50% dos docentes), 

ou seja, cuidar dos processos burocráticos e assegurar o funcionamento do curso de 

acordo com a legislação, e Adequar o curso à visão pedagógica da escola (referência 

por 20% dos diretores de curso), adequar o curso aos objetivos da escola, à sua missão, 

e respetivos valores orientadores. 

 Ainda no que diz respeito ao trabalho do diretor de curso, ou da equipa que 

orienta o funcionamento do curso, indagou-se a existência de dispositivos de avaliação, 

por parte da escola, relativamente ao funcionamento e trabalho de gestão do curso 

profissional, tendo surgido 4 tipos de indicadores. O mais expressivo, mencionado por 

60% dos docentes, é relativo ao desempenho e resultados dos alunos, tanto a nível dos 

estágios, como do cumprimento dos módulos, " Pelos resultados, acho que é o indicador mais 

saliente. E os alunos têm tido bons resultados, tanto nas disciplinas, como nos estágios."  (P8, p.2), 

seguindo-se de uma avaliação geral do desempenho do curso (com uma expressividade 

de 40%) " (…) faz uma avaliação de desempenho, que é anual, em que são confrontados os 

objetivos do próprio curso profissional com aquilo que é a sua realização, e são confrontados os 

objetivos da instituição e daquilo que foi estipulado."  (P5, p.5). 

Os restantes indicadores dizem respeito ao impacte do curso no exterior (associado às 

saídas profissionais, à procura dos alunos, à valorização dos atores do meio, ao convite 

para eventos, e ao feedback das empresas), e ao feedback dos docentes (" A direção da 

escola recebe do diretor de turma e do diretor de curso o feedback daquilo que é o seu trabalho (…)"  

(P5, p.5)), com uma expressividade de 30% e 10%, respetivamente. 

Por fim, questionou-se os diretores de curso acerca das potencialidades e 

constrangimentos do curso face à escola onde os mesmos estão inseridos, tendo sido 

apontadas 4 potencialidades e 4 constrangimentos no conjunto dos diversos discursos. 

Quanto às potencialidades alguns docentes destacaram a boa ligação entre a escola e o 

meio envolvente (cerca de 60% do grupo de participantes), tendo sido abordada a 
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ligação afetiva existente entre a escola e os intervenientes externos ao curso/escola, a 

proximidade física da escola com as organizações parceiras e boa relação com o 

contexto envolvente e com os parceiros: " (…) há algumas empresas aqui nesta área, e temos 

conseguido estágios nesta área. (…) tem havido muitas empresas que fazem parceiras connosco, que 

gostam até muito da escola, e dos alunos da escola."  (P2, p.8-9). 

Referido por 40% dos diretores de curso, importa também assinalar 

potencialidades associadas às instalações e recursos da escola, (pela adequação das 

instalações, equipamentos e recursos da escola ao curso e existência de um bom corpo 

docente, familiarizado com a área e com o meio envolvente), e à organização 

pedagógica da escola (no que diz respeito aos docentes, órgãos escolares e visão 

pedagógica da escola) - " A estrutura da escola é também uma potencialidade. A escola tem uma 

boa estrutura, o que facilita muitos processos e o trabalho realizado com os alunos, assim como a 

organização da equipa e o trabalho que esta realiza."  (P8, p.5). Foram ainda mencionadas as 

características socioculturais do Concelho (referenciadas por 20% dos docentes), e 

mais concretamente, da população e das características económicas do concelho: 

 
" (…) se tivermos em conta o tipo de população que nós temos, e voltando um bocado atrás, o 
curso tem perspetivas de mercado. Ainda há no mercado capacidade para absorver pessoas 

nesta área, pessoas com competências na área (...) Eu acho que a escola está integrada no 
sítio certo, aliás logo de raiz ela foi construída no sítio certo, porque o tipo de população que 
nós servimos precisa deste tipo de competências (...)"  (P3, p.11) 

 

No que diz respeito aos constrangimentos foi exposto por 60% dos diretores de 

curso, as dificuldades sentidas a nível da estrutura curricular do curso, nomeadamente, 

quanto ao plano de curso que advém do Ministério da Educação, e a respetiva legislação 

que o orienta: " Um constrangimento talvez seja também a forma como o programa está 

estruturado, e que vem do Ministério. Temos de arranjar forma de o trazer para os alunos da melhor 

maneira, tem realmente uma componente teórica forte, e que já não é o que os alunos procuram."  

(P8, p.5); " Enquanto num curso normal, imaginemos o português: a nota, é a nota do exame e a 

nota do período. Elas, como externas, a nota é só a nota do exame. Nesse aspeto os outros têm 

vantagem em relação a eles."  (P6, p.7) 

Abordado por 50% dos docentes, elevam-se outros dois constrangimentos, 

nomeadamente: a estrutura física da escola (constrangimentos face à escassez de 

recursos materiais e equipamentos, e também espaços, nomeadamente no que diz 

respeito às disciplinas de formação técnica, e ainda constrangimentos face à localização 

da escola) - " Quanto a constrangimentos, temos os informáticos e os associados às tecnologias. 

Como falámos há pouco temos dois softwares importantíssimos para o curso, e que como tal, estão 
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dependentes de condições informáticas favoráveis. O que nem sempre acontece."  (P8, p.5) -; e as 

dificuldades financeiras da escola (escassez de recursos financeiros por parte da escola 

e ainda desinvestimento do Ministério da Educação relativamente aos cursos 

profissionais na escola pública) - " Os constrangimentos são essencialmente a nível dos 

dinheiros, dos recursos financeiros. Nós fazemos muitas vezes omeletes sem ovos (…)"  (P7, p.7). Por 

último, foi ainda referido por 10% dos diretores de curso, constrangimentos face à 

sobrelotação do número de alunos, ou seja, relativamente ao elevado número de alunos 

face às condições que a escola apresenta. 
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Alunos & Docentes  
 

Por fim, neste último segmento serão comparadas as perceções dos dois grupos 

de participantes (alunos e docentes), ou seja, serão analisadas as 

categorias/subcategorias comuns, retiradas dos focus-group e das entrevistas 

semiestruturadas, visto existirem questões análogas. 

Dimensões 

de Análise 

Categorias de 

Análise 
Subcategorias de Análise 

ALUNOS DOCENTES 

Freq. 

Rel. (%) 

Freq. 

Abs.(%) 

Freq. 

Rel. (%) 

Freq. 

Abs.(%) 

1. Cursos 

profissionais 

1.1. Funcionamento 

Geral do Curso 

Avaliação positiva do corpo docente 40% 20%     

Análise Crítica da gestão dos horários 50% 25%     

Análise Crítica do plano curricular 50% 25% 30% 10% 

Análise crítica do processo avaliativo 40% 20%     

Falta de interação com outras turmas 20% 10%     

Diminuição do número de alunos ao longo dos 3 

anos de curso     
80% 29% 

Avaliação positiva da adesão ao curso por parte 

dos alunos     
80% 29% 

Avaliação positiva das parcerias estabelecidas     90% 32% 

1.2. Espaços 

Perceção positiva dos espaços 50% 50% 70% 54% 

Perceção de melhoria dos espaços  20% 20% 20% 15% 

Perceção de escassez de espaços 30% 30% 40% 31% 

1.3. Recursos 

Perceção de escassez de recursos materiais e 

equipamentos 
70% 46% 30% 27% 

Perceção de escassez de recursos financeiros 40% 27% 50% 46% 

Perceção de bons recursos materiais e 

equipamentos 
40% 27% 30% 27% 

2. Percurso 

Escolar dos 

alunos do 

Ensino 

Profissional 

2.1. Dificuldades 

dos Alunos 

Dificuldade face ao ritmo de trabalho e às 

disciplinas 
    80% 28% 

Dificuldade de Ingresso no Ensino Superior 60% 26% 60% 21% 

Dificuldade de gestão comportamental, 

emocional e familiar 
60% 26% 70% 24% 

Dificuldades vocacionais e face à definição do 

projeto de vida 
    30% 10% 

Dificuldade face à Representação social 

negativa do curso 
20% 9% 

  
  

Dificuldade face à organização e funcionamento 

do curso 
90% 39% 50% 17% 

2.2. Apoios aos 

Alunos 

Pares 80% 20%     

Família 100% 26%     

Parceiros de Estágio 50% 12%     

Professores/ Diretor de Turma 100% 26% 100% 59% 

Diretor de Curso 30% 8% 20% 12% 

Direção da Escola 30% 8%     

Gabinetes de Apoio     50% 29% 
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3. Ligação ao 

mundo do 

trabalho 

3.1. Oportunidades 

na ligação ao 

mundo do trabalho 

Participação em Congressos/Eventos/Workshops 70% 22% 70% 23% 

Formação em Contexto de trabalho/Estágio 80% 25% 80% 26% 

Seminários de orientação da formação em 

contexto de trabalho 
    30% 9% 

Contacto direto com intervenientes do meio 90% 28% 80% 26% 

Organização e Promoção de Eventos/Atividades 60% 19% 50% 16% 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) 20% 6%     

3.2. Competências 

úteis à integração 

no mundo do 

trabalho 

Comunicação e língua materna 20% 6% 30% 9% 

Comunicação em línguas estrangeiras 20% 6% 10% 3% 

Competência matemática e competências 

básicas em ciências e tecnologias 
90% 26% 100% 30% 

Competência Digital 40% 11% 40% 13% 

Aprender a aprender 30% 9% 30% 9% 

Competências sociais e cívicas 90% 26% 80% 24% 

Espírito de iniciativa e espírito empresarial 50% 14% 30% 9% 

Sensibilidade e expressão culturais 10% 2% 10% 3% 

 

Quadro 3: Análise comparativa entre as perceções do Alunos e dos Docentes face ao Ensino 

Profissional no Concelho de Cascais 

 

Para início de análise, serão abordados aspetos caracterizadores do funcionamento 

dos cursos profissionais, assim como no que diz respeito aos seus espaços e recursos. 

Assim sendo, e tendo como referência o quadro anterior (Quadro 3), percebe-se que 

quando questionados acerca do funcionamento dos cursos, foram apontados diferentes 

aspetos por parte dos dois grupos de participantes, havendo apenas um em comum, 

nomeadamente, a análise crítica do plano curricular (referido por alunos de 50% dos 

cursos, e por 30% dos diretores de curso), ou seja, a análise crítica à organização do 

plano curricular, e mais concretamente, face à distribuição do número de horas por 

módulo e por ano letivo, a análise crítica à adaptação das disciplinas ao curso, e 

relativamente à atualização dos conteúdos face à realidade, sendo este um plano que 

advém do Ministério da Educação. 

Quanto aos alunos, em 50% dos cursos é feita uma análise crítica da gestão dos 

horários, tanto pela má gestão dos horários de estágio e de aulas, como pela elevada 

carga horária que têm (" (…) ou o estágio é de manhã, e aulas à tarde, ou vice-versa. Não há uma 

organização certa." (R4, p.2), " Mas também devido ao excesso de carga horária que nós temos, 

também é complicado termos mais horas do que quer que seja."  (R5, p.7)). Fazem ainda, e com 

uma expressividade de 40%, uma avaliação positiva do corpo docente (" Em termos de 
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professores também é ótimo."  (A5, p.6)), e uma análise crítica do processo avaliativo, pela 

alusão ao elevado volume e dispersão de trabalho, à exigência face à gestão do número 

de faltas e à incoerência relativamente à avaliação dos módulos: 

" E outra coisa é que acho que há muita gente injustiçada, porque nós esforçamo-nos para 

passar no teste, esforçamo-nos para o trabalho, e passamos o módulo com 10, com 11, ou com 12. E 

depois há pessoal que chumba no teste, que não faz o trabalho, chumba no módulo, e a seguir vai 

fazer dois ou três trabalhos e tem o módulo feito."  (R4, p.14); (…) nestes anos temos de começar a 

fazer uma gestão das faltas totalmente diferente dos cursos normais."  (G, p.2). 

Por último, os alunos de 20% dos cursos referem também que existe falta de 

interação e proximidade com as restantes turmas da escola: " Nós não temos interação com o 

resto da escola. (…) não temos contacto com os outros alunos."  (A3, p. 13) 

Os docentes, e quase por unanimidade (com uma expressividade de 90%), fazem 

uma avaliação positiva das parcerias estabelecidas, tanto pelo apoio aos estágios, como 

pela existência de outras ações, como por exemplo, formações e cedência de espaços " As 

turmas vão uma vez, de 15 em 15 dias, ao CCC ter formação no âmbito das várias expressões, que é 

na plástica, na dramática e na musical." (P6, p.1). Por fim, e mencionado por 80% dos 

diretores de curso, importa salientar outros dois aspetos relativos ao funcionamento: a 

diminuição do número de alunos ao longo dos 3 anos de curso; e a avaliação positiva 

que fazem da adesão ao curso por parte dos alunos, não só quanto à procura do curso -  

" Nunca tivemos baixa, ou falta de procura para ingressar no curso."  (P5, p.2) -, mas também pela 

adaptação e bons resultados que vão verificando nos alunos - " (…) aqueles que conseguem 

chegar ao final do 10.º ano, a maior parte deles vão crescendo ao longo do curso, e conseguem 

construir bem o seu percurso."  (P7, p.2). 

Relativamente aos espaços em que os cursos decorrem, para ambos os grupos de 

participantes a maior expressividade recai para uma perceção positiva dos espaços 

existentes (referido por alunos de 50% dos cursos, e por 70% dos diretores de curso), 

havendo também uma igual percentagem em ambos (de 20%) no que diz respeito a uma 

perceção de melhoria dos espaços " É assim, em relação ao espaço, já estivemos pior. Tem sido 

remodelado o nosso espaço (…)."  (C2, p.4). No entanto, importa ainda mencionar, que alunos 

de 30% dos cursos e 40% dos docentes afirmam existir falta de espaços, o que por sua 

vez, em alguns casos leva à necessidade de recorrer a instalações externas ao recinto 

escolar. 

Quanto aos recursos, os alunos destacam a escassez de recursos materiais e 

equipamentos, pela sua insuficiência e desadequação (tendo sido referido em 70% dos 

cursos), enquanto os diretores de curso (com uma expressividade de 50%) mencionam a 
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escassez dos recursos financeiros, afirmando um desinvestimento por parte do 

ministério " (…) temos equipamentos, embora um bocadinho desatualizado devido ao 

desinvestimento do ministério da educação nos cursos profissionais que estão a funcionar em 

escolas públicas."  (P3, p.1). 

 Seguidamente serão analisados aspetos relativos ao percurso escolar dos alunos 

do ensino profissional, e mais concretamente, as suas dificuldades e os apoios que têm 

disponíveis. Quanto às dificuldades, e observando o Quadro 3, é possível perceber que 

tanto alunos como professores veem o ingresso no Ensino Superior como algo 

dificultado (60% em ambos), sendo que os alunos afirmam não haver uma preparação 

para os exames nacionais " Por exemplo, o M4 quer entrar para a faculdade no próximo ano, e 

nós aqui temos biologia durante um ano, o que é ridículo.” (A3, p.1), enquanto os docentes, 

numa mesma linha, mencionam que os alunos não fazem a preparação necessária para 

as provas de ingresso solicitadas, pois algumas disciplinas e/ou conteúdos não constam 

no seu plano curricular, ou tornam-se insuficientes para a realização do exame: 

 
" Este ano, essa saída para o Ensino Superior ficou um bocado dificultada, porque os alunos 
que queriam seguir tinham de fazer apenas o exame de equivalência de português, e apesar 

de eles terem um português um pouco mais leve que os alunos do curso geral, eles 
esforçavam-se um pouco mais, e faziam esse exame para seguir para o Ensino Superior (...) 

Este ano, isto fica um bocadinho dificultado, porque o acesso ao Ensino Superior é feito 
agora com mais exames, e de disciplinas que eles não têm no curso."  (P7, p.1) 
 

Com valores muito semelhantes (60% referente aos alunos e 70% aos diretores de 

curso) importa salientar as dificuldades sentidas ao nível da gestão comportamental, 

emocional e familiar, sendo que nos alunos diz respeito a dificuldades de entendimento 

entre a turma, de cansaço e desmotivação, de indiferenciação entre os alunos da própria 

turma/curso relativamente aos comportamentos e atitudes, e ainda de exposição do 

corpo e à vontade com as expressões - " Nós estávamos tão cansadas e desmotivadas, que nos 

dávamos todas mal umas com as outras."   (T1, p.6); " (…) quando estamos a lidar não só com 

trabalho, mas também com jeito, com talento… E quando vemos que os outros, por exemplo, estão 

muito mais avançados do que nós, e que em certa altura estamos a ficar para trás."  (A5, p.4) -, 

enquanto nos docentes diz respeito a dificuldades sentidas nos alunos a nível do saber 

estar, da exposição do corpo quando necessária, da gestão de problemas sociais e 

familiares, e ainda da gestão das emoções e sentimentos, nomeadamente, quanto à 

valorização e sucesso do seu trabalho - " Embora eles às vezes achem que a exposição do corpo 

não é uma coisa que os preocupa, quando chega a altura é sempre uma coisa em que nós temos de 

ajudar um bocadinho, e nem sempre é fácil."  (P4, p.5), " (…) muito rapidamente aqueles que 

conseguem, vão por aí fora, e aqueles que sentem que conseguem um bocadinho menos desmotivam-
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se do seu sonho. Pronto, e manter este sonho aceso não é fácil às vezes para alguns alunos."  (P10, 

p.10). 

Destacado essencialmente pelos docentes, tendo sido referido por 90% dos 

mesmos, mas também por alunos de 50% dos cursos, surge a dificuldade face à 

organização e funcionamento do curso: os alunos afirmam dificuldade face às 

disciplinas, à sua organização e distribuição de tempo ao longo do curso, face à 

desadequação e indisponibilidade dos materiais e equipamentos existentes, face à 

escassez de espaços, e ao aumento das turmas, e por fim, face à má gestão dos horários 

e tempos de estágio e de aulas; por sua vez, os docentes referem-se a dificuldades 

sentidas nos alunos relativamente à forma como o curso está organizado e seu 

funcionamento, à carga horária, ao regime de presenças exigidos, e ao modo de 

avaliação (ensino modular).  

Os alunos mencionam ainda dificuldades face à representação social negativa do 

curso que frequentam e do ensino profissional em geral (face à forma como outros 

entendem e veem o curso):  

 
" (…) o facto de as pessoas de fora do curso já terem uma imagem definida sobre o que são as 
pessoas do curso (…) A imagem é de que são barulhentos, são mal criados, são 
indisciplinados, não querem saber, estão completamente desinteressados."  (D2, p.4). 

 

Por fim, os docentes apontam ainda mais duas dificuldades: dificuldade face ao 

ritmo de trabalho e às disciplinas (referida por 80% dos docentes), associada às fracas 

bases e ao aproveitamento escolar dos alunos - " Portanto, quando vem o nono ano 

atrapalhado, e para trás atrapalhado, depois também lhes custa a apanhar o ritmo. Algumas nunca 

chegam a apanhar o ritmo, vão andar sempre, o curso inteiro, ali no 10/11 (…)"  (P5, p.6) -; e 

dificuldades vocacionais e face à definição do projeto de vida (referenciada por 30% 

dos docentes), na medida em que persistem dificuldades quanto à definição de 

objetivos, de áreas de interesse, e quanto à definição e prossecução dos projetos de vida 

– “Portanto, para mim a inadaptação deles, está relacionada com o perceberem o que é que estão 

cá a fazer. (…) Eles perceberem «o que é que eu tenho de fazer»”… (P9, p.5). 

No que se refere aos apoios importa salientar o tipo de questão realizada, visto 

que os alunos foram questionados acerca de quais consideravam ser os seus maiores 

apoios dentro e fora da escola, enquanto os docentes foram questionados acerca de quais 

os apoios disponibilizados aos alunos do curso profissional. Assim, importa referir que 

tanto os alunos como os diretores de curso veem os professores/diretor de turma como 

um apoio, tendo uma expressividade de 100% em ambos. Para além do diretor de curso 
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(também mencionado pelos alunos como um apoio) os docentes fazem também 

referência aos gabinetes de apoio que existem na escola, tanto a nível social, 

psicológico como pedagógico e educativo " Nós criámos aqui na escola um gabinete que se 

chama “Gabinete mais saúde”, que tem três valências: tem a valência da saúde física, tem a 

valência do apoio social, e tem a psicóloga."  (P5, p.6).  

Os alunos destacam ainda a família como um apoio fundamental (referido pela 

totalidade dos cursos), e mais concretamente a família nuclear, ou seja, os pais, e no que 

diz respeito à motivação " É a minha mãe! (…) Porque ela dá-me muito na cabeça. Eu falto, ela 

dá-me na cabeça para não faltar e isso tudo. É ela que me abre os olhos, é isso."  (G, p.7). Referido 

em 80% dos cursos, figuram também os pares, ou seja, colegas de curso e amigos fora 

do curso: " O meu apoio são os meus amigos, que eles é que me ajudam em algumas disciplinas em 

que eu tenho mais dificuldade."  (T1, p.6), " Ainda hoje de manhã, que eu cheguei tarde, adormeci, e 

quando mal cheguei… antes de chegar à escola levei logo nas orelhas. Já tinha percebido que tinha 

feito mal, não foi preciso terem-me dado na cabeça, mas é necessário."  (A1, p.8).  

Por último, em 50% dos cursos foram salientados os parceiros de estágio, ou seja, 

o apoio das entidades e organizações nas quais os alunos estagiam, ou são solicitados 

para alguma atividade/evento, uma vez que este se traduz num apoio a nível da 

transposição dos conhecimentos para a prática, e de recursos e espaços: “(…) muitas vezes 

nos dá a possibilidade de podermos fazer coisas fora da escola."  (A5, p.8-9). 

Um outro ponto de interesse do presente estudo diz respeito à ligação ao mundo 

do trabalho. Neste sentido, tentou-se perceber quais as oportunidades proporcionadas 

pelo curso e pela escola e quais as competências importantes e desenvolvidas pelos 

alunos para a integração no mundo trabalho.  

No que diz respeito às oportunidades de ligação ao mundo do trabalho, observam-

se resultados semelhantes em ambos os grupos de participantes, dos quais a 

participação em Congressos/Eventos/Workshops, com 70%, e a Formação em contexto 

de trabalho, ou seja, o estágio, com 80%. Pela expressividade, tanto nos alunos (de 

90%), como nos docentes (de 80%), importa destacar o contacto direto com 

intervenientes do meio, que corresponde, por exemplo, a formações com atores das 

áreas específicas de cada curso e a visitas de estudo " (...) tivemos a observação de crianças. 

(...) Observar, e escrever o que é que nós notávamos que eles sentiam, as partilhas que eles faziam. 

Depois, foi conhecer uma instituição onde eles estavam também (…)”(I, p.6). Com 60% e 50%, 

por alunos e docentes, respetivamente, foram abordadas oportunidades relacionadas 

com a organização e promoção de eventos/atividades: " Eles às vezes apresentam espetáculos 
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que têm componente dramática, componente plástica, componente musical. Eles estão habituados a 

apresentar ao público esses espetáculos. Constroem espetáculos, trabalham desde marionetes, 

sombras. Portanto, estão habituados a construir produtos."  (P7, p.7). 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) foi também considerada por alguns alunos 

(em 20% dos cursos) uma oportunidade de ligação ao mundo do trabalho. Por outro 

lado os docentes mencionaram também a existência de seminários de orientação da 

formação em contexto de trabalho, por forma a apoiar e a fazer um balanço dos 

estágios:  

 
"  (…) à sexta-feira, não vão ao estágio e vêm para a escola, e nós partimos pedra com aquilo 

que aconteceu durante a semana. Todas estas coisas do domínio humano, que têm a ver com 
o aplicar na prática aquilo que elas deram na teoria e que vai esbarrar com o humano, com 
tudo o que é emocional (…) elas têm de vir, e têm de falar sobre isso, as dificuldades, as 

alegrias. Todas as semanas temos de partir pedra, que é aqui como nós dizemos, partir pedra, 

para elas poderem ir metabolizando o que vivem no estágio."  (P5, p.9-10) 

 

Quanto às competências úteis à integração no mundo do trabalho, a 

subcategorização realizada teve em conta o quadro de referência europeu, e mais 

concretamente as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida (2007) 

– “competências necessárias a todas as pessoas e para a realização e o 

desenvolvimento pessoais, para exercerem um cidadania ativa, para a inclusão social e 

para o emprego” -, das quais duas foram essencialmente salientadas por ambos os 

grupos de participantes: a Competência matemática e competências básicas em ciências 

e tecnologias, que traduzem as competências técnicas desenvolvidas em cada curso; e as 

Competências sociais e cívicas, que expressam competências pessoais, interpessoais e 

interculturais, assim como tipos comportamentos que possibilitam uma participação 

ativa, eficaz e construtiva do individuo, nas dimensões sociais e laborais: "Saber e 

conseguir gerir tudo e mais alguma coisa, saber controlar aquilo que queremos dizer mas não 

podemos. É basicamente saber lidar com todo o tipo de pessoas." (J1, p.9); " Despois há pontos que a 

N já disse, como a pontualidade, a assiduidade, que em qualquer trabalho tem de se ter (...)" (C2, 

p.9). 
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Conclusão 

 
A análise realizada permitiu perceber que o Ensino Profissional é visto e 

encarado, por alunos e docentes, como uma modalidade de ensino mais ligada ao 

mundo do trabalho e com uma formação e preparação mais específica. No entanto, é 

percecionada e sentida por muitos como algo que não é valorizado pela sociedade, na 

medida em que é entendida como uma via de ensino mais fácil, e direcionada para os 

alunos com mais dificuldades, o que por sua vez, leva os alunos a sentirem-se 

desvalorizados face ao trabalho que realizam.  

Porém, foi possível constatar pelos resultados apresentados e pelo discurso de 

ambos os grupos de participantes, que as maiores dificuldades destes alunos residem, 

numa primeira instância, na adaptação à exigência do curso e às suas disciplinas, tanto 

pelo elevado peso de trabalho, como pela elevada carga horária que têm, sendo também 

de salientar a adaptação a um novo tipo de ensino e de avaliação, ou seja, por módulos. 

Neste sentido, importa mencionar uma outra dificuldade sentida pelos alunos, que por 

sua vez, é também apontada pelos diretores de curso como um constrangimento, 

nomeadamente a estrutura curricular que os cursos apresentam, que abarca não só o 

plano de estudos e os conteúdos das disciplinas, referenciados por alguns cursos como 

estando desadequados e desatualizados, como também a legislação que o orienta.  

O ingresso no Ensino Superior, referido por muitos alunos como sendo uma 

perspetiva de futuro após a conclusão dos cursos, mostrou também ser uma das 

dificuldades e preocupações sentidas por alunos e docentes, uma vez que não é 

executada uma preparação para a realização das provas de ingresso, sendo que o próprio 

plano de estudos não está preparado para o mesmo, ou por insuficiência dos conteúdos 

lecionados ou por não haver tempo suficiente de ensino das disciplinas solicitadas para 

a entrada no ensino superior.  

Um outro aspeto interessante diz respeito às estruturas das escolas, e mais 

concretamente no que se refere aos recursos e equipamentos, pelo que para alguns 

diretores de curso é encarado como uma potencialidade (com uma expressividade de 

40%), enquanto para outros é entendido como um constrangimento (com uma 

expressividade de 50%). Assim sendo, importa destacar o esforço realizado por algumas 

escolas, cursos, e docentes para melhorar as condições dos cursos, tanto quanto aos 

recursos, espaços e equipamentos, como na adaptação das disciplinas à realidade atual, 

e pelas oportunidades proporcionadas aos alunos para a ligação ao mundo do trabalho, 
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como ainda pelas parcerias estabelecidas.  

Por fim, importa também referir que dos alunos inquiridos, 76% afirmaram que 

voltariam a escolher o mesmo curso, tendo sido apresentadas as seguintes razões: gosto 

pelo curso e interesse pela área; as saídas profissionais; a boa formação pessoal e 

profissional; o contacto mais próximo ao mundo do trabalho e com vivências e 

realidades diferentes; e ainda que com a existência de algumas falhas/dificuldades, o 

curso oferece a aprendizagem desejada na área. Por outro lado os 24% dos alunos que 

afirmaram que não voltariam a escolher o curso referiram: que este não tem disciplinas 

fundamentais para a formação pretendida; que existe uma maior dificuldade em entrar 

para a faculdade; que as saídas profissionais não são as perspetivadas; que a área não é a 

pretendida; que o mercado de trabalho não se apresenta favorável, e por último, 

mostraram preferência pelos cursos tecnológicos. 
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5.  Transcrição da Entrevista à Chefe da Divisão de Intervenção Educativa 

(DIED) 

 

E – A minha primeira pergunta é: dentro da Divisão de Intervenção Educativa quais é 

que são as suas competências e áreas de intervenção?  

CD – Intervenção educativa… o que é que a intervenção educativa faz? Nós temos aqui 

a responsabilidade, de no âmbito das competências delegadas pelo Ministério da 

Educação, de assegurar as questões da ação social escolar, às crianças do 1.º ciclo. 

Temos a responsabilidade de apetrechar, de tudo o que é equipamentos, as escolas do 1.º 

ciclo e inclusive o que é edifício. Dentro da minha Divisão a questões dos edifícios não 

estão, estão as questões dos apetrechamentos. O apetrechamento tem a ver com material 

didático, mobiliário, e outro material mais tecnológico. Geralmente nós chamamos 

material didático, material de desgaste e equipamento pedagógico. Obviamente, do que 

conhece, a nível de primeiro ciclo ultrapassamos esta competência, porque entendemos 

que uma intervenção do município é uma intervenção dirigida a toda a comunidade 

educativa. E, mesmo ao nível dos meninos do 1.º ciclo, uma intervenção educativa 

implica um trabalho conjunto com os agrupamentos e com os outros agentes, no sentido 

de melhoria das condições de vida das nossas populações, sejam elas ao nível da 

educação, sejam ao nível do bem-estar. Ao nível do 1.º ciclo, além desta competência, 

que foi uma competência que nos foi delegada, que foi contratualizada, não é delegada, 

através de um protocolo de colaboração, que tem a ver com o programa de escola a 

tempo inteiro, onde se procura que as crianças, nomeadamente do 1.º ciclo, no período 

em que estão na escola tenham, como diz o programa… que as práticas curriculares 

sejam mais estimulantes, sejam mais enriquecedoras. Nós a esse nível procurámos 

trabalhar, e o que temos é um projeto, que é a escola a tempo inteiro, onde associamos o 

trabalho a nível das atividades de enriquecimento curricular (AEC) e envolvemos os 

parceiros externos à escola. O projeto que nós chamamos das ludobibliotecas e o projeto 

de CAF, que é a componente de apoio à família, na sua vertente de acolhimento em 

interrupções letivas e férias… Isto é, do ponto de vista da educação não formal. Até que 

as AEC acontecessem os meninos saiam da escola, do primeiro ciclo, às 15h30… estou 

aqui ainda centrada no 1.º ciclo e depois podemos avançar para os outros níveis de 

ensino. Portanto, antes das atividades de enriquecimento curricular, nós tínhamos uma 

intervenção enquanto município, de trabalho e qualificação das áreas do tempo livre e 

do lazer. Neste território, as IPSS desenvolvem um trabalho já com uma grande 
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extensão do ponto de vista de cobertura territorial… de trabalho de atividades de tempos 

livres para crianças. O que nós fizemos foi, ao longo dos anos, programas de apoio e 

qualificação destas práticas, e tínhamos estratégias de intervenção e de estar que eu acho 

que estavam muito adequadas às necessidades e ao interesse dos miúdos. Por isso, as 

questões da participação das crianças, na tomada de decisão sobre os assuntos que lhes 

dizem respeito, as questões do tempo livre, da importância do brincar, foram questões 

sempre muito debatidas com estes técnicos, e tínhamos muita confiança no trabalho que 

estava a ser feito. Havia uma aproximação muito grande entre estes técnicos e as 

famílias, não havia uma aproximação tão grande entre estas comunidades e a escola. 

Quando aparecem as atividades de enriquecimento curricular, os agrupamentos 

procuraram-nos para sermos promotores, e nós dissemos logo que, ao primeiro nível, 

que sim, com certeza, mas não iriamos sozinhos, iriamos com os recursos da 

comunidade, que de alguma maneira já estavam a trabalhar com as famílias, estavam a 

trabalhar do ponto de vista pedagógico, que nós considerávamos com muita qualidade, 

sobre as questões da animação socioeducativa, e fizemos o desafio às escolas de 

estarmos juntos neste caminho. Já que os meninos não estão na comunidade… os 

meninos estão na escola, e estão na escola num tempo em que tradicionalmente estavam 

na comunidade e na família, vamos levar para dentro da escola a comunidade e a 

família. Foi esse o desafio que nos permitiu esse trabalho. Às vezes, alguns 

constrangimentos que aparecem acabam por ser transformados em potencialidades, e 

neste momento, sinto que temos uma rede territorial forte, de ligação forte entre a 

escola, outros agentes educativos que trabalham na comunidade, e a família. Criou-se 

aqui uma rede de trabalho. E isto é bom. Nem sempre é fácil, porque temos vários 

climas institucionais, e fazer esta gestão é complexa, mas este é o desafio que se nos 

coloca, e nós achamos que é a mais-valia que podemos dar, que é criar aqui esta rede de 

trabalho com a comunidade. As famílias estão muito mais próximas da escola, as 

instituições estão próximas. Procuramos que haja parcerias. Relativamente ao pré-

escolar, além das competências que nos estavam delegadas, também através de um 

acordo, e de um acordo muito mais antigo, de 94 por aí… na altura em que saiu o 

programa da expansão do pré-escolar, nós avançámos e assinámos também esse 

protocolo com o Ministério da Educação e o Ministério da Segurança Social, onde as 

crianças têm a possibilidade, de nessa componente de apoio à família, de ter as 

refeições. Essas refeições são comparticipadas pelas famílias, porque a educação pré-

escolar não está dentro do sistema obrigatório, por isso, não é um sistema gratuito como 
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é o 1.º ciclo. As famílias comparticipam nas refeições e comparticipam também no 

programa de animação socioeducativo. O que é que nós fizemos? Como costumo dizer, 

nós casámos estes dois programas, porque maior parte dos jardins-de-infância estão 

integrados também em escolas de 1.º ciclo. Procurámos utilizar as mesmas estratégias 

de trabalho em rede, utilizando aqui os recursos da comunidade, e pô-los ao serviço da 

escola e das famílias, até porque nas famílias já existia esta relação com estes serviços, e 

isso já lhes dava muita confiança, e era uma mais-valia que nós levávamos para as 

escolas, além da qualidade pedagógica destes agentes.  

E – Tem falado maioritariamente no plural. Quando fala no plural está a falar das suas 

equipas de trabalho, não é? Qual é a sua perspetiva em relação a essa articulação entre 

as equipas para criar todos esses projetos, e colmatar todas essas necessidades? 

CD – Nós temos um ROSM, que define as áreas de intervenção da autarquia, que são 

em termos muito globais. Depois, temos diagnósticos que vamos fazendo relativamente 

às necessidades da nossa comunidade educativa. Esses diagnósticos são baseados em 

alguns momentos em que nós fazemos mesmo questionários dirigidos às escolas, e por 

outro lado temos as avaliações externas das escolas. Com base nisso, centramo-nos e 

definimos dentro da equipa vasta que temos… Portanto, temos competências delegadas 

pelo Ministério, temos competências que a Câmara delega em nós, e a partir disso temas 

as condições para começar a pensar estrategicamente, de como é que nos podemos 

organizar. Nós estamos organizados em equipas. De x em x tempo, temos de fazer 

algum planeamento, alguma redefinição, alguma reorganização. Na minha perspetiva, 

estamos no momento de voltar a fazer, e o que vai acontecendo é que há momentos em 

que nós fazemos um trabalho mais concertado, e há momentos em que começamos a 

sentir necessidade de nos organizar em equipas mais pequenas. Neste momento, 

estamos organizados por áreas de intervenção. Temos uma equipa que é o Núcleo da 

Ação Social Escolar, e que trata das questões mais ligadas, como diz o próprio nome, à 

ação social escolar, e às competências que lhes estão delegadas. Depois, tenho uma 

equipa, que nós definimos em termos da sua área de intervenção, em termos da 

afinidade dos projetos, que chamamos Inovação Educativa, onde procuramos centrar 

todos os projetos que trabalham em colaboração com a escola no sentido de melhorar a 

qualidade do sistema educativo. Em que se procure que se traga alguma inovação, e que 

trabalhe muito nesta questão no enriquecimento e da melhoria das práticas educativas. E 

aí, teremos se calhar em grandes momentos, o programa da Escola a Tempo Inteiro, que 

já falámos um bocadinho… e esse programa da Escola a Tempo Inteiro, tem muito a ver 
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com as questões das metodologias, tem a ver com as questões de procurar recursos em 

rede, no sentido de aproximar também a escola à comunidade, de criar aqui esta ligação. 

Portanto, a Escola a Tempo Inteiro engloba este trabalho, que é um trabalho que liga a 

educação formal e a educação não-formal. Depois, temos uma outra área que cruza com 

esta, que tem a ver com as questões de apoio ao que são os projetos educativos de 

escola, e procuramos que aí, de alguma maneira, com as escolas, os ajudemos a que a 

definição do seu projeto e da sua intervenção seja uma intervenção concertada e 

participada por toda a comunidade. E, a partir daí, eles podem concorrer a apoios em 

termos de qualificarem as suas práticas anualmente, através da apresentação do projeto, 

que estejam articulados com o plano anula de atividades. E temos uma outra grande 

área, que tem a ver com as questões para a inclusão. Como vê elas todas se interligam. 

Estas questões de nós nos dividirmos por dimensões vale o que vale. Procuramos que, 

para quem esteja a trabalhar, lhes faça sentido esta articulação. Temos este modelo neste 

momento. Portanto, todas as questões ligadas às necessidades educativas especiais aqui 

estão, e elas depois cruzam com os vários projetos, que ligam tanto na procura de 

respostas a estratégias educativas em tempo curricular, a estratégias educativas em 

tempo não curricular, e na ligação depois com a vida ativa. Quando falo nisto, estou a 

dizer que isto se vai ligar com o pré-escolar, que se vai ligar com o 1.º ciclo, e que 

depois se vai ligar com um outro núcleo, que é o núcleo onde esteve integrada, o Núcleo 

de Orientação e Ensino Profissional. Nesta altura, estamos a preparar uma semana da 

educação, estamos a tentar que seja uma semana que esteja na agenda dos media, na 

agenda dos políticos, na nossa agenda. Estivemos na sexta-feira a fazer um “borrão” 

sobre o que é que podem ser as várias temáticas, e estas questão da formação e da 

transição para a vida ativa vai ser um tema forte, e é um tema onde vamos ter várias 

reflexões, e várias mesas redondas, e as questões do ensino profissional, do ensino 

secundário, da transição para a vida ativa dos meninos com necessidades educativas. 

Vamos estar ao mesmo tempo em debate, porque achamos que tem essa pertinência. Eu 

quando falo em nós, não falo em nós tanto ao nível interno, falo em nós, nesta 

comunidade, porque eu tenho alguma dificuldade… Obviamente que eu percebo que 

nós estamos aqui organizados, mas quando eu trabalho aqui, eu não consigo conceber o 

meu trabalho quando não vejo a escola, a comunidade. Por isso, o “nós” somos este 

caldo. Este caldo institucional e escolar. Tenho dificuldade em ver de outra maneira. 

Percebo que às vezes precisamos de separar um bocadinho as coisas, mas como percebe 

nós intervimos muito em áreas que nós não temos ainda as competências delegadas, e 
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mesmo que as tivéssemos, penso que esta maneira de construir juntos, é a maneira mais 

profícua, porque impor por decreto, ou impor por hierarquia… fica instituído, mas 

depois, se calhar na prática, acaba por não ter tantos frutos. Eu acho que às vezes é 

preferível nós irmos trabalhando estratégias de cooperação, de igualdade, de estarmos 

juntos ao mesmo nível a construir as coisas. Eu acho que tem frutos mais profícuos, que 

cria mais alicerces. 

E – Aproveito então para perguntar, o porquê da criação de um Núcleo de Ensino 

profissional, e o porquê deste interesse no ensino profissional? 

CD – Para o nosso território, e politicamente, foi uma área que foi considerada 

fundamental. Nós não consideramos uma separação entre o ensino profissional e o 

ensino secundário. Contudo, na nossa perspetiva de ver o ensino profissional, do ponto 

de vista das metodologias e dos objetivos que ele tem e pode ter, e das estratégias de 

ensino-aprendizagem, se quiser do ponto de vista de uma visão, ou de um desejo, ou de 

um sonho, ele poderá… eu costumo dizer que no dia em que eu conseguir pôr o ensino 

profissional no mesmo patamar do ensino regular, ou ensino humanístico, é porque eu 

consegui que… o que nós consideramos que são as boas experiências de um ensino 

mais dual, de um trabalho mais de experimentação, de um trabalho de investigação, ele 

pode trazer mais-valias também para o ensino secundário. Contudo, foi considerado 

pertinente trabalhar com esta área do ensino profissional, porque considerámos que é 

fundamental para a nossa comunidade, para os nossos jovens, terem esta diversidade de 

oferta. Quando nós falamos de ensino profissional, não falamos de ensino de segunda 

escolha. Falamos de um ensino com um grande nível de exigência, com um nível, do 

ponto de vista científico e da componente prática, com a possibilidade de lhes dar uma 

formação de excelência. Um caso disto, foi este nosso exemplo, que apostámos com a 

ATEC, de eles estarem connosco e com a escola na capacitação do ponto de vista das 

práticas, do ponto de vista da formação prática com os miúdos que estão neste ensino 

profissional. Por isso, queremos que ele seja um ensino de excelência e que seja uma 

alternativa qualificante, para quem queira ir para a universidade ou para quem queira ir 

para o mundo do trabalho. Sabemos que, para os jovens que depois querem ir para a 

faculdade, a maneira como se tem trabalhado privilegia muito a componente prática. A 

componente técnica, depois, nos exames… penso que para haver uma verdadeira 

equidade, seria preciso trabalhar aqui algumas questões. Da forma como eu vejo, um 

jovem que queira ir para o técnico, se puder ter na sua formação esta componente mais 

prática, ou dirigida para as suas áreas de especialização, faz todo o sentido que ele possa 
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fazer isso, como depois a possibilidade de a seguir, quem queira fazer o ensino 

profissional, possa fazer um CET. Para mim isto é um grande secundário. O separarmos 

o ensino profissional, ou darmos-lhe esta ênfase é exatamente para lhe dar este valor. 

Para nós, consideramos que é importante apostar nesta boa qualificação dos meninos do 

secundário, e do secundário profissional. 

E – E, na sua perspetiva, com é que entende a intervenção da Câmara neste âmbito do 

ensino profissional? 

CD – Exatamente como um facilitador, como um gestor do território, onde coloca ao 

serviço das escolas as suas mais-valias, dos agentes do seu território. Como tem 

acompanhado, por um lado perceber as necessidades das escolas, perceber muito bem. 

Por outro, ajudar a que haja critérios para a criação dos cursos, que eles sejam 

diversificados, sejam qualificados, e que as escolas, quando façam uma oferta, façam 

uma oferta cada vez mais qualificante, com critérios em que para eu definir os cursos, 

eu perceba os interesses dos meus meninos, as necessidades da minha comunidade e as 

empregabilidades. Por isso, eu acho que há estes três fatores. Nós temos de ser aqui o 

elo que ajuda a que haja esta plataforma de conhecimento. Por um lado das 

necessidades do território, por outro dos cursos que o território também oferece, de 

sermos este agente catalisador. 

E – A este nível, que projetos é que a Câmara promove? Assim de uma forma geral, com 

um maior enfoque? 

CD – Sim, sim. Temos aqui associado à questão da produção de conhecimento, no 

sentido de melhorar ou de apoio à tomada de decisão, seja da Câmara, seja dos 

agrupamentos, ou do Ministério da Educação. Temos um trabalho que se tem vindo a 

fazer em grande articulação com os agrupamentos, e em particular, com os serviços de 

psicologia e orientação das escolas públicas e das escolas privadas, nomeadamente, com 

as escolas profissionais, que é o estudo dos interesses dos jovens do Concelho de 

Cascais. Esse trabalho permite-nos a nós termos a perceção dessa realidade, dessa parte 

da realidade do Concelho. Permite-nos também, quando temos de dar a nossa 

apreciação para o Ministério da Educação, sobre os interesses dos jovens sobre os 

cursos. E, permite também às escolas e aos SPO’s (Servições de Psicologia e 

Orientação) terem essa perceção. Por isso, os dados são recolhidos pelos colegas que 

estão nos SPO’s, depois nós fazemos os tratamentos dos dados e o trabalho da análise, 

em colaboração com uma universidade, e depois, é um estudo que fica disponível para 

toda a nossa comunidade. Este é um exemplo. Você está a fazer um outro estudo 
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também, que estamos assim à espera que saia, estamos curiosas, porque é uma 

apreciação dos próprios professores, sobre a sua área de intervenção, que também é 

muito importante. Neste momento, estamos a ultimar uma formação para SPO’s e para 

professores. Esta formação é com um desenho, que é feito em função do que a 

comunidade define como as suas necessidades, no sentido de se criar uma plataforma 

concelhia para o ensino profissional. Penso que esse vai ser um passo também decisivo, 

onde nós queremos juntar-nos todos, não é? Porque nós falamos aqui muito da escola, 

da comunidade, e neste caso, aqui em particular, em todos eles “eles” aparecem, que são 

as questões do mundo empresarial, que é fundamental aqui. Este caminho que nós 

fomos fazendo com a ATEC foi muito importante, e ajudou-nos, mas temos ainda um 

longo caminho a percorrer, porque esta questão de percebermos estas questões da 

empregabilidade, é sempre difícil nestes dias tão incertos do ponto de vista da 

empregabilidade. Por si só não pode ser um critério, mas é um desafio que se nos 

coloca. 

E – Pergunto-lhe enão agora sobre o dispositivo. Gostaria de saber quais as motivações 

que levaram à criação deste dispositivo de Monitorização. 

CD – O Dispositivo de Monitorização é fundamental para nós percebermos se quer que 

lhe diga o “estado da arte”, isto é, perceber o que é que vai, e como é que a nossa 

comunidade e as nossas escolas… como é que os cursos profissionais avançam e estão a 

acontecer, com que critérios é que acontecem, e o que é que é desejável que possa 

acontecer, para que, em conjunto… não somos nós, mas que em conjunto, possamos 

refletir e adequar estratégias, critérios, para que cada vez hajam respostas mais 

adequadas aos interesses e necessidades da nossa comunidade, sejam eles de miúdos, 

sejam eles das empresas, sejam eles das escolas. E, que as próprias escolas possam ter 

aqui, em rede… possam ter ofertas diversificadas, para que os miúdos possam ter um 

leque mais diversificado possível, e ao mesmo tempo, que as escolas possam ter uma 

identidade. Hoje, cada vez mais, temos menos meninos no sistema educativo, há uma 

maior concorrência, e não faz sentido termos todos a fazer a mesma oferta. Se calhar 

fará sentido que possamos fazer especializações, com ofertas diversificadas, mas que 

sejam altamente especializadas, ou que sejam altamente qualificadas, e que permita uma 

boa inserção dos jovens no mercado de trabalho ou no prosseguimento de estudos. 

Porque mesmo sabendo que no ensino profissional o grande foco é para a 

empregabilidade, nada impede que os jovens possam depois avançar para áreas de 

continuação de cursos, porque se calhar não faz sentido que alguém que venha da 
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mecatrónica, vá depois para medicina. Mas, se calhar, se for para engenharia automóvel 

ou para esses níveis, faz sentido poder ir por aí. Por isso, aqui, para ser mais sintética, é 

exatamente… estas plataformas fazem sentido porque permitem refletir conjuntamente 

sobre a realidade do território e procurar as melhores condições para que se façam 

ofertas adequadas às necessidades do território. Quando falo em território, falo em 

território escola, falo em autarquias, falo do mundo empresarial, e falo dos jovens.  

E – Obrigado. 
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6. Transcrição da Entrevista à Coordenadora do Núcleo de Orientação Educativa 

e Ensino Secundário (NOES) 

 

E – A minha primeira pergunta passa por tentar perceber a organização e funcionamento 

do núcleo pelo qual é responsável. Como tal gostava que me explicasse um pouco como 

é que se organiza o Núcleo de Orientação Educativa e Ensino Secundário.  

CN – O Núcleo é uma organização informal, criada pela chefia de divisão. Portanto, 

como a Divisão de Intervenção Educativa, é uma divisão muito grande, muito 

complexa, que alberga os projetos desde o pré-escolar até à educação não formal, 

portanto acompanha tudo o que é o progresso escolar, e ainda os contextos não 

escolares, a educação não formal, houve a necessidade de criar equipas de trabalho. 

Portanto, o Núcleo de Orientação Educativa e Ensino Secundário é aquele que se dedica 

ao contexto escolar e às faixas etárias ou níveis de ensino de 9.º ano para cima. A nível 

de faixas etárias começamos ali nos 14/15, nas alturas das definições vocacionais, nas 

definições das profissões, porque se percebeu que essa era uma área fulcral nesta 

abordagem aos jovens, ok? Era sempre as questões do futuro, as questões do projeto de 

vida. E, era algo que se podia constituir como âncora deste núcleo. 

E – E A nível de orgânica? 

CN – Eu faço a coordenação técnica, a Teresa é membro da equipa de trabalho. Todos 

os projetos estabelecidos são elaborados e implementados sempre em equipas de 

trabalho. Estas esquipas de trabalho são, muitas vezes, formadas com parceiros 

externos, portanto não têm aqui uma visibilidade física, não é? Mas, todos eles são 

construídos em parceria. Aliás, isso é algo que é transversal nesta divisão, é sempre o 

trabalho em parceria. E depois, estamos diretamente dependentes da chefe de divisão. 

E – E dentro da divisão, e principalmente do núcleo, quais é que são as suas 

competências e áreas de intervenção mais especificas? 

CN – Então nós damos suporte às estruturas especializadas de orientação vocacional, ou 

seja, estamos a falar dos SPO’s (Serviços de Psicologia e Orientação). Damos suporte 

quer ao nível da sua capacitação técnica, quer ao nível da sua capacitação a nível de 

recursos materiais, e portanto, recursos especializados. Temos o banco de materiais 

psicopedagógicos, portanto é o material especializado e muitas vezes a escolas não têm 

condições para o adquirir, e nós, sempre que existe essa disponibilidade, colaboramos 

nessa capacitação. Colaboramos ainda na implementação e na Monitorização de 

projetos educativos dos agrupamentos, ok? Tivemos uma experiência piloto com o 
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agrupamento de escolas Frei Gonçalo de Azevedo, portanto no projeto educativo… nós 

estivemos na base dessa construção do projeto. O projeto foi construído com a 

colaboração de um especialista do ISCTE, e foi construído em parceria. Portanto, 

começamos com um conjunto de workshops, com entidades externas do concelho, 

partimos depois para uma análise interna da escola, de professores, pais, alunos, e 

construi-se, no verdadeiro sentido da palavra, de uma forma participada um projeto 

educativo, e que tem vindo a ser acompanhado por nós ao longo destes quatro anos. 

Depois disso, tivemos o projeto da Ibn Mucana, e temos atualmente, mais três 

agrupamentos, cuja previsão aponta agora para o início de 2014/2015, de construção 

conjunta. Temos alguns projetos, chamadas experiências piloto, ao nível da 

implementação de cursos profissionais, de ofertas profissionalizantes, e aqui o mais 

conhecido é o projeto da Matilde Rosa Araújo, de mecânica e mecatrónica, em que 

temos uma parceria entre a autarquia, a escola e a ATEC. ATEC enquanto entidade 

especializada da vertente automóvel. Portanto, culmina na operacionalização de um 

protocolo tripartido. E, portanto, no nosso estudo, que vai no seu quarto ano de 

implementação. Ao nível do curso profissional nós só lá para 2015/2016 é que teremos 

o primeiro ciclo de formação fechada, porque os cursos profissionais têm 3 anos de 

funcionamento. E, portanto, aquilo que também nós temos vindo a fazer é uma 

Monitorização, e ao fim desse tempo fazer um balanço, a fim de avaliar as 

potencialidades, os constrangimentos, e acima de tudo uma coisa que nos preocupa 

muito, que vai no sentido da equidade e da generalização. E isto é muito uma prática 

nossa. Nós começamos pelos projetos-piloto sempre com o intuito de avaliar a sua 

potencialidade para o território no seu global.  

E – Para uma melhor perceção da minha parte. Então esses projetos-piloto, são projetos 

e criação de cursos que partem da câmara ou das escolas? 

CN – Eles têm sempre de partir de uma forma conjunta, porque nós não somos tutela, 

portanto não somos nós que autorizamos o funcionamento dos cursos, portanto é algo 

que temos sempre de construir em parceria com a escola. A escola, neste caso, 

representa o Ministério da Educação e Ciência, e são eles que autorizam… é a escola 

que pede, e é o Ministério que autoriza, e nós colaboramos na implementação. Portanto, 

é sempre um processo conjunto, um processo em parceria. 

E – Na sua perspetiva, como é que entende a intervenção da Câmara neste âmbito do 

ensino profissional? 

CN – Tem feito um percurso. Eu desde que estou de uma forma mais direta ligada a esta 
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área profissional, aquilo que eu presencio é que a Câmara tem-se vindo a mobilizar no 

sentido de… iniciou de uma forma muito direta no terreno, portanto, muito dirigida para 

a implementação, para o apoio às escolas na implementação dos cursos. E, portanto, 

este apoio, quer ao nível pedagógico, quer ao nível técnico, quer ao nível financeiro… 

que era aliás um dos grandes constrangimentos que nós observávamos, era a falta de 

capacidade das escolas, que por muito que se motivassem, que por muito que ao nível 

estratégico identificassem uma área de formação, depois do ponto de vista concreto, não 

há recursos, não há meios para adquirir materiais, não há meios para adquirir fardas, não 

há meios para adquirir tudo aquilo que é a especialização daquele curso. Começámos 

muito pelo direto, pelo terreno, por estar com as escolas, por estar no terreno e apoiar 

esta construção. E, temo-nos vindo, aos poucos, a posicionar, e a meu ver bem, num 

sentido de orientação estratégica, ou seja, de definir e de arranjar linhas de orientação, 

que permitam e que ajudem a definir que áreas de formação é que farão sentido neste 

concelho, quais é que serão as áreas que poderão constituir uma oportunidade do ponto 

de vista da empregabilidade, e portanto, deixar que o próprio terreno crie as suas 

sinergias. Estamos cá nós, sempre, para aquilo que é necessário, alias nós somos uns 

casamenteiros por natureza, porque temos esse saber, esse domínio de conhecimento, de 

conhecer os atores do nosso território. As escolas são ótimas conhecedoras, são 

sapientes no conhecimento sobre elas próprias, têm um conhecimento sobre o universo 

escolar, que nós nem de longe nem de perto acompanhamos. Mas depois, muitas vezes, 

quando é preciso sair do contexto escola e perceber o que é que anda no território, a 

escola já tem alguma dificuldade. E aí, entramos nós, muitas vezes como facilitadores 

das parcerias, das sinergias. E portanto, neste momento, não é que nós não estejamos 

disponíveis, claro que sim, mas achamos que já estivemos no terreno tempo suficiente 

para agora podermos recuar um bocadinho, e percebermos como é que o terreno se 

mobiliza.  

E – Já falou um pouco de alguns projetos. Gostaria de falar um pouco mais de outros 

projetos? 

CN – No fundo, o teu trabalho do dispositivo… Lá está, como eu referi, nós estamos 

cada vez mais num movimento de nos posicionarmos ao nível das definições 

estratégicas, e portanto, temos inclusivamente algumas estruturas que assim nos 

obrigam ao cumprimento desse papel, como por exemplo, a construção da carta 

educativa, e como o conselho municipal de educação. E, portanto, todos estes 

dispositivos, todos estes estudos, como também o estudo de interesses profissionais e de 
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expectativas formativas, que tu conheces, permitem ter o BI do jovem de Cascais, o 

típico BI, o que é o que o jovem de Cascais tipicamente deseja para o seu futuro, que 

áreas de formação, que níveis de formação é que quer seguir… e continua a ser um 

documento de trabalho que continua a ser absorvido pelos nossos atores educativos. É 

uma coisa que nós sentimos. Tudo isto, são diagnósticos e são ferramentas que nos 

ajudam nas tomadas de decisão, estratégicas, que para nós são fundamentais.  

E – E de que forma é que todos estes projetos têm influenciado as escolas e a atuação 

das escolas? 

CN – Têm influenciado de uma forma muito indireta. Têm influenciado, em primeiro 

lugar… têm influenciado as decisões da Câmara, e era natural que assim acontecesse, 

porque é a própria Câmara que se está a mobilizar para a construção deste trabalho, que 

não o faz sem a participação das escolas, não é? Mas, portanto, de uma forma direta 

estes estudos apoiam as tomadas de decisão e o posicionamento da autarquia, que por 

sua vez, é parceiro nas reuniões de definição de rede, que é parceiro nas reuniões de 

escolas, de direções de agrupamentos, e portanto tem a oportunidade de partilhar o seu 

ponto de vista, e percebemos que há… não digo que de uma forma impositiva, até 

porque nem é nossa cultura, nem temos competência nessa matéria, mas de uma forma 

por contaminação. Por contaminação. E penso que sim, que há algumas tomadas de 

decisão, de posicionamento da visão, relativamente àquilo que se pretende para o ensino 

profissional, que eu penso que neste momento já há uma visão coletiva por parte das 

estruturas escolares do nosso Concelho. 

E – Agora, relativamente ao dispositivo, gostaria de saber quais as motivações que 

levaram ao interesse de construir este dispositivo. 

CN – É no fundo tudo aquilo que eu já referi, ou seja, é sistematizar aquilo que nós 

dominamos, que é o nosso saber intuitivo, não é? Nós achamos que as escolas têm 

dificuldade nisto, nós achamos que os alunos têm uma maior necessidade daquilo, nós 

achamos que as estruturas escolares têm necessidades ao nível dos equipamentos e 

material pedagógico, mas uma coisa é tudo o que nós achamos, daquilo que os nossos 

olhos veem, do nosso dia-a-dia nas escolas, porque nós aqui também somos muito salta-

pocinhas, não é? Somos uma divisão de intervenção educativa, e portanto, estamos de 

facto muito no terreno. Outra coisa é ter esta informação sistematizada, estuda e 

devidamente sistematizada, e portanto, no fundo, este dispositivo tem essa grande mais-

valia. 

E – Partiu então da vossa visão estratégica, e não tanto pela questão da solicitação por 
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parte das escolas? 

CN – Uma coisa não surge sem a outra… Uma coisa não surge sem a outra, e atenção 

que se a Câmara se mobilizou por uma visão estratégica, não é que não seja atenta nem 

dedicada, claro que é, mas surge muito porque é solicitada a estar presente. Não só pelas 

escolas, mas também pelo próprio Ministério. Portanto, anualmente, nas reuniões de 

definição de rede, portanto entre o Ministério e os agrupamentos de escola, a Câmara é 

solicitada a estar presente e a dar parecer. 

E – A nível do dispositivo, que acabou por ser também um trabalho conjunto, porque eu 

defini que eventualmente seria mais interessante ter a perspetiva dos alunos de terceiro 

ano, acabámos por restringir a 10 cursos. Havendo mais cursos com 3.º ano, porquê a 

escolha daqueles 10 cursos e não outros? 

CN – Nós assumimos que foi uma amostragem por conveniência, e regra geral uma 

amostragem por conveniência faz-se num estudo exploratório, e estes são considerados, 

pelo que aprendi… estas são as metodologias consideradas mais adequadas quando 

estamos no início de um processo. Por um lado, temos aqui muito caminho para fazer ao 

nível do diagnóstico sistematizado do ensino profissional, e este talvez tenha sido, ao 

nível do Concelho de Cascais o primeiro. E, portanto, sendo o primeiro vamos com 

muita calma, com muita humildade, e portanto não vamos ser mais papistas que 

ninguém. Foi definido e procurou-se aqui alguma racionalização ao nível de áreas de 

formação, pelo que eu me recordo, ou seja, procurar que as diversas áreas de educação e 

formação estejam aqui representadas. Fomos aos cursos em que também nos pareceram 

poder existir algum contraste ao nível do seu funcionamento, bem como a 

disponibilidade para nos receberem e para conversarem connosco, e neste caso contigo. 

E – Uma última questão. Na sua opinião, quais poderão ser as mais-valias que este 

dispositivo poderá trazer às escolas e ao ensino profissional do Concelho? 

CN – Eu acho que acima de tudo este dispositivo funciona como um espelho. Numa 

área de trabalho, que é o mundo educativo, é tão diário, tão intenso, tão operativo, que é 

muito difícil termos a disponibilidade de um professor para parar, para recuar, e para se 

distanciar, para ganhar aqui alguma capacidade de visão. Estes tipos de dispositivos são 

um espelho, ok? São aqueles que nos descentram, que nos tiram da nossa realidade de 

aqui para acolá, de tarefa permanente, e que nos fazem recuar, fazem-nos parar, fazem-

nos posicionar dentro de um todo, não é? Porque são estudos concelhios, em que de 

repente não é só a minha realidade, não é só o meu curso, não é só a minha escola. É o 

meu curso, é a minha escola que está centrada numa rede, num território. E isso, é algo 
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eu nós também sentimos muito, que trazemos muito, nós autarquia. Trazemos a visão de 

território. Trazemos essa visão às escolas, ou levamos essa visão às escolas. Acho que 

amplia muito, por um lado. Pode-nos permitir esse ampliar da nossa visão sobre aquela 

realidade, ajuda-nos a perceber enquanto rede, ok? Eu não sou um ator isolado, eu sou 

um ator que opera aqui de uma forma integrada, com um conjunto de outros atores que 

aqui estão, que podem ser mais ou menos parceiros, também depende muito de mim. E 

pode ajudar-me a perceber as minhas potencialidades, o que é que eu tenho que o outro 

não tem, em que é que eu posso ser uma mais-valia: porque estou posicionado nesta 

área geográfica; porque tenho uma escola com esta identidade; porque tenho uma série 

de recursos à minha volta que me permitem… Portanto, muito ao nível do saber, da 

ampliação do saber, da criação de uma identidade, seja ela individual, seja ela coletiva. 

E – Obrigada.  
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Anexo II – Guiões/Grelhas/Quadros 
 

1. Guião de Entrevistas aos Diretores de Curso 
 

 

Objetivo geral: 

 Conhecer as perceções acerca da gestão e funcionamento do curso profissional  

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer a trajectória, o funcionamento e as motivações que estão na origem do curso 

profissional 

 Conhecer a ação desenvolvida pelo coordenador/diretor no seu contexto de trabalho. 

 Compreender as perceções dos coordenadores face ao percurso escolar dos alunos do curso 

profissional 

 Perceber as competências desenvolvidas e as oportunidades disponibilizadas aos alunos 

relativamente à integração no mundo do trabalho. 

 

Blocos temáticos Objetivos Categorias Questões Indicadores 

A. Legitimação da 

entrevista 

Esclarecer o objetivo do 

trabalho 

Breve explicação 

dos objetivos gerais 

e específicos do 

trabalho/entrevista 

Esta entrevista tem por 
objetivo recolher alguma 

informação acerca da gestão 
e funcionamento do ensino 
profissional. 

 

Agradecer a sua 

participação 

Agradecimento da 

disponibilidade 

A sua participação será de 
extrema importância para o 
desenvolvimento e sucesso 

da realização do presente 
trabalho. 

 

Garantir a 

confidencialidade dos 

dados 

Confidencialidade 

dos dados recolhidos 

Gostaríamos de salientar a 

confidencialidade da 
informação recolhida, uma 

vez que é apenas para fins 
académicos. 

 

Oferecer o trabalho 

finalizado 
Trabalho finalizado 

Encontramo-nos disponíveis 
para lhe fornecer os 
resultados obtidos com a 

realização do trabalho. 

 

Pedir autorização para 

gravar a entrevista 

Autorização para 

gravar a entrevista 

Concede-nos a autorização 

para gravar a entrevista? 
 

B. Trajectória, 

funcionamento e 

motivações que 

estão na origem do 

curso profissional 

Perceber a trajectória e 

funcionamento do curso 

profissional 

Funcionamento  

Fale um pouco acerca do 

curso profissional de que é 
responsável 
 

Trajectória; 

Adesão dos 

alunos; 

Plano curricular; 

Parcerias; 

Espaços; 

Duração; 
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Identificar as 

motivações que estão na 

origem do curso 

profissional 

Motivações 

Quais os fatores ou 

motivações que estão na 
origem do presente curso 
profissional? 

 

 

 

C. Trabalho do 

coordenador/ 

Diretor 

 

 

 

Conhecer a ação 

desenvolvida pelo 

coordenador no seu 

contexto de trabalho 

Funções/tarefas 

do coordenador de 

curso/diretor 

Como vê o seu papel 

enquanto coordenador de 
curso/ diretor? 

A que dá mais 

importância 

 

Com quem 

estabelece 

relações mais 

diretas 

Dispositivos de 

avaliação do 

trabalho 

Quais os dispositivos de 
avaliação que a escola tem 

relativamente ao 
funcionamento e trabalho de 
gestão do curso 
profissional?  

 

D. Percurso 

Escolar 

Perceber a perceção do 

coordenador quanto às 

dificuldades sentidas 

pelos alunos 

Dificuldades 

Quais as dificuldades dos 

alunos na inserção do curso 

profissional?  

Como são geridas as 
dificuldades sentidas? 

Compreender os apoios 

disponibilizados pela 

escola aos alunos do 

curso profissional 

Apoios 

Quais os tipos de apoios 

disponibilizados aos alunos 
do curso profissional? 

 

E. Ligação ao 

mundo do trabalho 

Perceber que tipo de 

oportunidades é que a 

escola proporciona aos 

alunos na ligação ao 

mundo laboral 

Oportunidades 

No que diz respeito à ligação 
ao mundo do trabalho, que 
tipo de oportunidades é que 
a escola disponibiliza aos 

alunos? 

Networking 

(rede de 

contactos) 

Identificar as 

competências 

desenvolvidas pelos 

alunos ao longo do 

curso profissional   

Competências 

Quais as competências 
desenvolvidas ao longo do 

curso uteis à integração no 
mundo do trabalho?   

Como é que a preparação 
dos alunos é feita nesse 
sentido? 

F. Considerações 

Finais 

Identificar as 

potencialidades e 

problemas 

Potencialidades e 

problemas 

Que potencialidades ou 
constrangimentos consegue 

identificar no curso 
profissional tendo em conta, 

concretamente, a escola 
onde é realizado, e as suas 
características específicas? 

 

Concluir a entrevista 

Considerações finais 

Deseja acrescentar algum 
aspecto que não tenha sido 

referido anteriormente? 

 

Agradecimentos 

Muito obrigado pela 
disponibilidade demonstrada 
e pela colaboração no nosso 

trabalho. 
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2. Questionário aos alunos Finalistas dos Cursos Profissionais (Modelo) 
 

 

Questionário 

Ensino Profissional no Concelho de Cascais 

 
Desde já, gostaríamos de agradecer a tua fundamental participação.  

 
Este questionário elaborado em colaboração com a Câmara de Cascais, 

no âmbito do mestrado em Administração Educacional do Instituto de 
Educação, da Universidade de Lisboa, tem como objetivo recolher as perceções 
dos alunos do Ensino Profissional do Concelho de Cascais relativamente aos 
cursos que frequentam. 

Relembramos que o questionário é confidencial e, como tal, pedimos que 
não assines o teu nome em lugar algum. Há ainda um compromisso face as 
questões éticas da confidencialidade e do direito à privacidade, pelo que 
apelamos à participação na nossa investigação com a máxima sinceridade. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Muito obrigado!  
 2013-2014 
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1.  Dados Pessoais 

 

1.1 

a) Idade:____________  

b) Sexo: Feminino               Masculino       

c) Escola:_________________________________________________ 

d) Curso:_________________________________________________ 

e) Ano:_____________  

f) Retenção escolar:    

Sim                                                                                        Em que ano?____________ 

Não 
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2.  Curso Profissional 
 

2.1. Quais as motivações que te levaram a escolher este curso profissional?  

(escolha até 3 opções) 
 

Escola                                                       

Área de Interesse 

Família 

Saída Profissional 

Formação mais prática 

Notas de anos anteriores 

Outro                                                       

Qual?___________________                                                                                                           

 

2.2. Tendo em conta o Funcionamento do curso que frequentas classifica-o segundo os 

seguintes critérios (assinala com X) 

 1 
(totalmente 

desadequado) 

2 
(pouco 

adequado) 

3 
(adequado) 

4 
(muito 

adequado) 
Duração total do curso     
Organização do Curso     
Disciplinas Técnicas     
Disciplinas Gerais     
Carga horária     
 

2.3. Tendo em conta os Recursos e Espaços do curso que frequentas classifica-o 

segundo os seguintes critérios (assinala com X) 

 1 
(totalmente 

desadequado) 

2 
(pouco 

adequado) 

3 
(adequado) 

4 
(muito 

adequado) 

Recursos  
Materiais     
Equipamentos     

Espaços 
Componente teórica     
Componente prática     
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2.4. Tens conhecimento de Parcerias entre o teu curso e outras escolas ou empresas? 

(No caso de responderes não, passa para a questão 2.6) 

Sim                                                                     

Quais?___________________________________________ 

___________________________________________ 

Não                                  

 

2.5. Como classificas a pertinência das Parcerias assinaladas na questão anterior? 

(assinala com X) 

 1 
(nada 

pertinente) 

2 
(pouco 

pertinente) 

3 
(pertinente) 

4 
(muito 

pertinente) 
Outras Escolas     
Empresas     
 

Justifica a tua resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.6. Como classificas a relação existente com outras turmas de cursos cientifico-

humanísticos (Assinala com x)? 

 1 
(nada 

próxima) 

2 
(pouco 

próxima) 

3 
(próxima) 

4 
(muito 

próxima) 

5 
(não se 

aplica/ não 
existe) 

Visitas de Estudo/ 
Intercâmbios 

     

Utilização de Serviços 
(ex.: Biblioteca, bar, etc.) 

     

Intervalos e espaços de 
convívio 

     

Eventos Desportivos/ 
Desporto Escolar 

     

Concursos       
Semana da Escola/ 
Clubes 

     

AE, Rádio de Escola      
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3. Ligação ao Mundo do Trabalho 

 

3.1.  Que atividades ligadas ao mundo do trabalho já tiveste ou tens?  

Voluntariado 

Part-time 

Full-time 

Trabalho de Férias 

Nenhuma 

Outro   

Qual?__________________ 

 

3.2. Quais achas serem as competências necessárias à integração no mundo do trabalho? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.3. Que oportunidades te proporcionou a escola na ligação ao mundo do trabalho ou na 

aquisição destas competências necessárias à integração no mundo do trabalho? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Dificuldades/Apoios 

 
4.1. Qual o teu grau de dificuldade de adaptação ao curso profissional? (Assinala 

com x) 

 1 
(nada difícil) 

2 
(pouco difícil) 

3 
(difícil) 

4 
(muito difícil) 

Adaptação ao curso     
 

4.2. Que dificuldades sentiste na adaptação ao curso profissional? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4.3. Quais consideras serem os teus apoios fora da escola na adaptação ao curso 

profissional? 

i. Fora da Escola:___________________________________________________ 

 

4.4. Assinala com x a importância destes intervenientes, dentro da tua escola, na 

resposta às dificuldades sentidas no curso profissional (Assinala com x) 

 1 
(nada 

importante) 

2 
(pouco 

importante) 

3 
(importante) 

4 
(muito 

importante) 
Conselho Pedagógico      
Diretor de Curso     
Diretor de turma/orientador 
educativo 

    

Psicólogo     
Amigos/Colegas     
Direção da Escola     
Professores     
Entidade de acolhimento 
(tutor) 

    

Gabinete de Apoio ao Aluno     
Outro:_________________     

 

 

4.5.  Voltarias a escolher o mesmo curso?  

Sim                                                                                         

Não 

Justifique:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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3. Guião de Focus-group aos Alunos Finalistas dos Cursos Profissionais 
 

 

Destinatários: Alunos de 3º Ano (de modo a já poderem fazer um balanço de curso que 

frequentaram, no sentido de aprofundar ideias recolhidas no questionário) 

 

Sensibilização: 

1. Como se sentem enquanto alunos do ensino profissional?  

O que é ser um aluno do ensino profissional? 

 

2. Como descrevem a vossa adaptação no ensino profissional, e em particular no 

vosso curso? 

Relembrando a inserção no ensino profissional como descrevem a vossa 

adaptação no curso profissional? 

 

Exploração: 

3. Qual a vossa opinião acerca do funcionamento do curso, no que diz respeito aos 

espaços (componente teórica vs componente prática) e recursos (materiais e 

equipamentos) disponibilizados?  

4. Quais as maiores dificuldades sentidas no vosso percurso enquanto alunos do 

ensino profissional? 

5. Quais têm sido os vossos apoios neste percurso (fora e dentro da escola)?  

6. Exemplifiquem algumas situações em que sentiram esse apoio.  

7. Na vossa opinião quais são as competências mais importantes e necessárias à 

integração no mundo do trabalho? 

8. De que forma é que a escola e o vosso curso, mais especificamente, vos 

proporcionaram oportunidades na ligação ao mundo do trabalho ou na aquisição 

de competências necessárias à integração no mundo do trabalho? 

 

Fecho: 

9. Gostariam de acrescentar algum aspecto que não tenha sido referido 

anteriormente? 
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4. Grelha de Categorização das entrevistas aos Diretores de Curso 
 

 

Dimensões de 

Análise 

Categorias de 

Análise 
Subcategorias de Análise P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1. Cursos 

Profissionais 

1.1. Caracterização 

Ensino Profissional 

Representação 

desvalorizante do Ensino 

Profissional 

x x     x     x x   

Curso com formação em 

contexto de trabalho 
  x x   x x x   x x 

Ensino Modular x x x x x x x x x x 

Autonomia das escolas na 

gestão dos horários 
x x     x x x   x x 

Exigência face ao número 

de faltas 
x         x     x   

1.2. Funcionamento 

Geral do Curso 

Análise crítica do plano 

curricular 
    x           x x 

Diminuição do número de 

alunos ao longo dos 3 anos 

de curso 

x x x x x x x   x   

Avaliação positiva da 

adesão ao curso por parte 

dos alunos 

x x   x x x x x   x 

Avaliação positiva das 

parcerias estabelecidas 
x x x x x x x   x x 

1.3. Espaços 

Perceção positiva dos 

espaços  
x x x       x x x x 

Perceção de melhoria dos 

espaços  
      x           x 

Perceção de escassez de 

espaços 
      x x       x x 

1.4. Recursos 

Perceção de escassez de 

recursos materiais e 

equipamentos  

x       x     x     

Perceção de escassez de 

recursos financeiros 
x x x       x     x 

Perceção de bons recursos 

materiais e equipamentos 
  x x x             

1.5. Motivações que 

estão na origem do 

curso 

Adaptação à realidade e 

necessidades do Concelho 
  x x x x   x x   x 

Condições estruturais e 

físicas da escola 
x x x       x       

Continuidade face aos 

cursos técnológicos 
x           x x x   
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2. Trabalho dos 

Diretores de 

Curso 

2.1. Papel do 

Diretor de Curso 

Adequar o curso à visão 

pedagógica da escola 
        x     x     

Organizar o funcionamento 

do curso 
x     x x       x x 

Estabelecer e dinamizar a 

ligação entre os 

intervenientes do curso 

x x x x x x x x x x 

Orientação educativa dos 

alunos 
x   x x   x   x x x 

Assegurar a articulação 

entre a escola e as 

entidades de formação em 

contexto de trabalho 

x x x x x x x x     

2.2. Dispositivos de 

avaliação que a 

escola tem 

relativamente ao 

funcionamento do 

curso 

Feedback dos docentes         x           

Avaliação geral do 

desemprenho do curso 
      x x x     x   

Desempenho/resultados 

dos alunos 
  x     x x x x x   

Impacte do curso no 

exterior 
x     x       x     

3. Percurso 

Escolar dos alunos 

do Ensino 

Profissional 

3.1. Dificuldades 

dos Alunos 

Dificuldade face ao ritmo 

de trabalho e às disciplinas 
  x x x x   x x x x 

Dificuldade de Ingresso no 

Ensino Superior 
x   x   x x x     x 

Dificuldade de gestão 

comportamental, 

emocional e familiar 

  x x x x x x     x 

Dificuldades vocacionais e 

face à definição do projeto 

de vida 

  x x           x   

Dificuldade face à 

organização e 

funcionamento do curso 

x         x x x   x 

3.2. Apoios aos 

Alunos 

Professores/ Diretor de 

Turma 
x x x x x x x x x x 

Diretor de Curso     x x             

Gabinetes de Apoio x     x x       x x 

4. Ligação ao 

mundo do 

trabalho 

4.1. Oportunidades 

na ligação ao 

mundo do trabalho 

Participação em 

Congressos/Eventos/ 

Workshops 

    x x x x   x x x 

Formação em Contexto de 

trabalho/ Estágio 
x x   x x x x x x   

Seminários de orientação 

da formação em contexto 

de trabalho 

        x x       x 

Contacto direto com 

intervenientes do meio 
x x x x   x x x   x 

Organização e Promoção 

de Eventos/Atividades 
      x   x x x x   
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4.2. Competências 

úteis à integração 

no mundo do 

trabalho 

Comunicação e língua 

materna 
              x x x 

Comunicação em línguas 

estrangeiras 
                  x 

Competência matemática e 

competências básicas em 

ciências e tecnologias 

x x x x x x x x x x 

Competência Digital x   x         x x   

Aprender a aprender   x         x     x 

Competências sociais e 

cívicas 
x     x x x x x x x 

Espírito de iniciativa e 

espírito empresarial 
  x x       x       

Sensibilidade e expressão 

culturais 
                  x 

5. Potencialidades 

e 

Constrangimentos 

do Curso face à 

escola onde está 

inserido 

5.1.Potencialidades 

do Curso 

Instalações e recursos da 

escola 
x   x       x   x   

Organização pedagógica 

da escola 
        x x   x   x 

Características 

socioculturais do Concelho 
    x         x     

Boa ligação entre a escola e 

o meio 
  x x x     x   x x 

5.2. 

Constrangimentos 

do Curso 

Estrutura física da escola x       x   x x   x 

Sobrelotação do número 

de alunos       
    

  
  

  
x 

  

Dificuldades financeiras da 

escola 
x 

  
x x   

  
x     x 

Estrutura curricular do 

curso 
x 

  
x     x x x x   
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5. Grelha de Categorização dos Focus-group aos Alunos Finalistas dos 
Cursos Profissionais 

 

Categorias de 

Análise 
Subcategorias de Análise 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Grupo 

5 

Grupo 

6 

Grupo 

7 

Grupo 

8 

Grupo 

9 

Grupo 

10 

1.1. Representação 

do Ensino 

Profissional  

Representação do Ensino 

Profissional mais ligada a 

mundo do trabalho 

x   x x x x x X x x 

Representação desvalorizante 

do Ensino Profissional 
  x x x x x x X x x 

Representação valorizada 

pelos atores do meio 
                  x 

1.2.Funcionamento 

Geral do Curso 

Avaliação positiva do corpo 

docente 
    x x     x     x 

Análise Crítica da gestão dos 

horários 
x x         x   x x 

Análise Crítica do plano 

curricular 
x x         x   x x 

Análise crítica do processo 

avaliativo 
x       x       x x 

Falta de interação com outras 

turmas 
      x     x       

Pouca envolvência dos alunos 

por parte dos professores a 

nível das atividades/eventos 

                x   

1.3. Espaços 

Perceção positiva dos 

espaços  
x x x         X x   

Perceção de melhoria dos 

espaços  
      x   x         

Perceção de escassez de 

espaços 
        x   x     x 

1.4. Recursos 

Perceção de escassez de 

recursos materiais e 

equipamentos  

x x   x x x x X     

Perceção de escassez de 

recursos financeiros 
x   x x     x       

Perceção de bons recursos 

materiais e equipamentos 
    x x         x x 

Ser aluno do 

Ensino Profissional 

Alunos Excluídos e 

Desvalorizados 
    x x   x x       

Alunos com formação mais 

próxima do mundo do 

trabalho 

  x x   x x x X     

Alunos mais bem preparados 

para o ensino superior 
        x           



409 

 

Adaptação ao 

Ensino Profissional 

Dificuldade de adaptação à 

exigência do curso e às 

disciplinas 

x x   x x x x X   x 

Dificuldade de adaptação à 

componente teórica do curso 
    x x       X     

Dificuldade de gestão social e 

emocional 
  x       x x     x 

Boa adaptação ao curso e às 

disciplinas 
x x x x x   x X x x 

Dificuldades dos 

Alunos 

Dificuldade de Ingresso no 

Ensino Superior 
x     x x x x   x   

Dificuldade de gestão 

comportamental e emocional 
    x   x x   X x x 

Dificuldade face à 

Representação social negativa 

do curso 

            x   x   

Dificuldade face à 

organização e funcionamento 

do curso 

x x x x x   x X x x 

Apoios dos Alunos 

Pares x x x x x x   X x   

Família x x x x x x x X x x 

Parceiros de Estágio   x   x   x x     x 

Professores/ Diretor de 

Turma 
x x x x x x x X x x 

Diretor de Curso     x x x           

Direção da Escola         x x   X     

Oportunidades na 

ligação ao mundo 

do trabalho 

Participação em 

Congressos/Eventos/ 

Workshops 

x   x x x x x X     

Formação em Contexto de 

Trabalho/Estágio 
x x x   x x x X   x 

Contacto direto com 

intervenientes do meio 
x x x x x x x   x x 

Organização e Promoção de 

Eventos/Atividades 
      x   x x X x x 

Prova de Aptidão Profissional 
(PAP) 

  x               x 
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Competências 

úteis à integração 

no mundo do 

trabalho 

Comunicação e língua 

materna 
  x         x       

Comunicação em línguas 

estrangeiras 
  x           X     

Competência matemática e 

competências básicas em 

ciências e tecnologias 

x x x x x x x   x x 

Competência Digital   x x       x   x   

Aprender a aprender x     x           x 

Competências sociais e cívicas x   x x x x x X x x 

Espírito de iniciativa e espírito 

empresarial 
x   x x     x X     

Sensibilidade e expressão 

culturais 
                  x 

Potencialidades do 

Curso 

Contacto com a prática      x   x   x       

Relação de proximidade com 

os professores 
      x x   x     x 

Possibilidade de trabalhar no 

local onde se estagiou 
x   x         X     

Aposta no Ensino Superior         x           

Perspetivas de 

Futuro dos Alunos 

Ingresso no Ensino Superior   x x x x x     x x 

Preparação para o Ingresso 

no Ensino Superior 
        x       x   

Entrada no mercado de 

trabalho 
x x x x     x X x x 

Realização de Formações 

Complementares 
x   x x       X   x 
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6. Guião de entrevista aos atores autárquicos 
 

Objetivo geral: 

 Conhecer as perceções dos atores autárquicos acerca do ensino profissional no Concelho de 

Cascais  

 

Objetivos específicos: 

 Conhecer a organização, o funcionamento e as motivações que estão na origem do Núcleo de 

Orientação e Ensino Secundário (NOES) 

 Conhecer a ação desenvolvida pelos atores autárquicos no seu contexto de trabalho. 

 Compreender o papel e intervenção da CMC face à regulação do Ensino Profissional 

 Identificar os projetos desenvolvidos e apoiados pela CMC/NOES no âmbito do Ensino 

Profissional 

 

Blocos 

temáticos 
Objetivos Categorias Questões Indicadores Observações 

A. Legitimação 

da entrevista 

Esclarecer o 

objetivo do 

trabalho 

Breve explicação 

dos objetivos 

gerais e específicos 

do 

trabalho/entrevista 

Esta entrevista tem por 
objetivo recolher alguma 

informação acerca ensino 
profissional no Concelho de 

Cascais 

 

 

Agradecer a sua 

participação 

Agradecimento da 

disponibilidade 

A sua participação será de 
extrema importância para o 
desenvolvimento e sucesso da 
realização do presente 

trabalho. 

 

À coordenadora 

do NOES  

À Chefe de 

Divisão 

Garantir a 

confidencialidad

e dos dados 

Confidencialidade 

dos dados 

recolhidos 

Gostaria de salientar a 

confidencialidade da 

informação recolhida, uma vez 
que é apenas para fins 
académicos. 

  

Oferecer o 

trabalho 

finalizado 

Trabalho finalizado 

Encontro-me disponível para 
lhe fornecer os resultados 
obtidos com a realização do 

trabalho. 

 

As entrevistas 

serão entregues 

para serem 

retificadas 

Pedir autorização 

para gravar a 

entrevista 

Autorização para 

gravar a entrevista 

Concede autorização para 

gravar a entrevista? 
  

B. 

Organização, 

funcionamento 

e motivações 

que estão na 

origem do 

NOES 

Perceber a 

organização e 

funcionamento 

do NOES 

Organização e 

Funcionamento  

Como se organiza o Núcleo de 

Orientação e Ensino 
Secundário? 

- Orgânica 

- Equipa 

- Modos de 

Funcionamento  

Como se 

organiza o 

Núcleo 

À coordenadora 

do NOES 

Identificar as 

motivações que 

estão na origem 

do NOES 

Motivações 

Quais os fatores ou motivações 
que levaram à criação do 
NOE? 

- Interesse/ 

preocupação 

relativamente 

ao ensino 

profissional 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 
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C. Trabalho da 

coordenadora 

do 

Núcleo/Chefe 

de Divisão 

Conhecer a ação 

desenvolvida no 

seu contexto de 

trabalho 

Competências e 

áreas de 

intervenção 

da coordenadora 

do Núcleo/Chefe 

de Divisão 

Dentro da Divisão de 

Intervenção Educativa, quais 
as suas competências e áreas 
de intervenção? 

A que dá mais 

importância 

 

Com quem 

estabelece 

relações mais 

diretas 

 

Articulação 

com os 

diferentes 

núcleos 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 

D. Papel e 

intervenção 

da CMC 

face à 

regulação 

do Ensino 

Profissional 

 

Compreender a 

representação 

dos atores 

relativamente à 

intervenção da 

câmara face ao 

ensino 

profissional 

Intervenção da 

CMC 

Na sua perspetiva, como é que 
entende a intervenção da 
câmara no âmbito do ensino 

profissional? 

- Dirigente? 

- Parceiro? 

- Papel da 

autarquia 

 

- Significado 

desta política 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 

E. Projetos do  

Núcleo/ 

CMC 

 

Identificar os 

projetos 

desenvolvidos 

pela 

Câmara/Núcleo a 

nível do ensino 

profissional 

Projetos 

Que projetos existem e são 

promovidos pela câmara a 
nível do ensino profissional? 

O foco, a ação 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 

Perceber a 

influência que os 

projetos 

desenvolvidos 

pela 

Câmara/Núcleo 

têm no 

funcionamento 

do ensino 

profissional     

Influência dos 

Projetos  

Os projetos têm influenciado o 
funcionamento do ensino 

profissional no Concelho? 

- Se sim, em 

que medida? 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 

F. Dispositivo 

de 

Monitorização 

Identificar as 

motivações que 

estão na origem 

da construção do 

dispositivo de 

Monitorização 

Motivações da 

construção do 

dispositivo 

Quais as motivações que estão 

na origem da construção de um 
dispositivo de Monitorização? 

 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 

O que é que levou à escolha 
destes 10 cursos e não de 
outros? 

 

À coordenadora 

do NOES 

 

Questionar o 

impacte do 

dispositivo nas 

escolas do 

Concelho 

Influência do 

dispositivo nas 

escolas 

Na sua opinião quais as mais-
valias que o dispositivo poderá 
trazer às escolas e ao ensino 

profissional em Cascais? 

 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 

G. Conclusão a 

entrevista 

Concluir a 

entrevista 
Agradecimentos 

Muito obrigado pela 

disponibilidade demonstrada e 
pela colaboração no trabalho. 

 

À coordenadora 

do NOES 

 

À chefe de 

Divisão 



413 

 

 

7. Grelha de categorização da entrevista à Chefe de Divisão 
 

 

Dimensões de 

Análise 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias de 

Análise 
Unidades de Sentido 

Organização e 

funcionamento 

da DIED 

Áreas de 

Intervenção da 

DIED 

Ação Social 
Escolar 

 

 

 
 

 

 
 

Apetrechamento e 

Equipamentos 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Escola a Tempo 

Inteiro (Inclui 
AEC´s, 

Ludobibliotecas, e 

CAF) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

“Nós temos aqui a responsabilidade, de no 
âmbito das competências delegadas pelo 

Ministério da Educação, de assegurar as 

questões da ação social escolar, às crianças do 

1.º ciclo.” (CD, p.382) 
 

 

 
“Temos a responsabilidade de apetrechar, de 

tudo o que é equipamentos, as escolas do 1.º 

ciclo e inclusive o que é edifício.” (CD, p.382) 
 

“Dentro da minha Divisão a questões dos 

edifícios não estão, estão as questões dos 

apetrechamentos. O apetrechamento tem a ver 
com material didático, mobiliário, e outro 

material mais tecnológico. Geralmente nós 

chamamos material didático, material de 
desgaste e equipamento pedagógico.” (CD, 

p.382) 

 
 

 

“Ao nível do 1.º ciclo, além desta competência, 

que foi uma competência que nos foi delegada, 
que foi contratualizada, não é delegada, através 

de um protocolo de colaboração, que tem a ver 

com o programa de escola a tempo inteiro, onde 
se procura que as crianças, nomeadamente do 

1.º ciclo, no período em que estão na escola 

tenham, como diz o programa… que as práticas 

curriculares sejam mais estimulantes, sejam 
mais enriquecedoras.” (CD, p.382) 

 

“Nós a esse nível procurámos trabalhar, e o que 
temos é um projeto, que é a escola a tempo 

inteiro, onde associamos o trabalho a nível das 

atividades de enriquecimento curricular (AEC) e 
envolvemos os parceiros externos à escola.” 

(CD, p.382) 

 

“O projeto que nós chamamos das 
ludobibliotecas e o projeto de CAF, que é a 

componente de apoio à família, na sua vertente 

de acolhimento em interrupções letivas e 
férias… Isto é, do ponto de vista da educação 

não formal.” (CD, p.382) 
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Intervenção para 

além do está 
definido nas 

competências 

delegadas pelo 

MEC 
 

 

 
 

 

 
 

Histórico da 

intervenção da 

DIED na educação 
não formal/ 

educação formal 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

“Obviamente, do que conhece, a nível de 
primeiro ciclo ultrapassamos esta competência, 

porque entendemos que uma intervenção do 

município é uma intervenção dirigida a toda a 

comunidade educativa.” (CD, p.382) 
 

“(…)  como percebe nós intervimos muito em 

áreas que nós não temos ainda as competências 
delegadas (…)” (CD, p.385) 

 

 
 

“Portanto, antes das atividades de 

enriquecimento curricular, nós tínhamos uma 

intervenção enquanto município, de trabalho e 
qualificação das áreas do tempo livre e do 

lazer.” (CD, p.382) 

 
“Neste território, as IPSS desenvolvem um 

trabalho já com uma grande extensão do ponto 

de vista de cobertura territorial… de trabalho de 
atividades de tempos livres para crianças. O que 

nós fizemos foi, ao longo dos anos, programas 

de apoio e qualificação destas práticas, e 

tínhamos estratégias de intervenção e de estar 
que eu acho que estavam muito adequadas às 

necessidades e ao interesse dos miúdos.” (CD, 

p.382-383) 
 

“Havia uma aproximação muito grande entre 

estes técnicos e as famílias, não havia uma 

aproximação tão grande entre estas 
comunidades e a escola. Quando aparecem as 

atividades de enriquecimento curricular, os 

agrupamentos procuraram-nos para sermos 
promotores, e nós dissemos logo que, ao 

primeiro nível, que sim, com certeza, mas não 

iriamos sozinhos, iriamos com os recursos da 
comunidade, que de alguma maneira já estavam 

a trabalhar com as famílias, estavam a trabalhar 

do ponto de vista pedagógico, que nós 

considerávamos com muita qualidade, sobre as 
questões da animação socioeducativa, e fizemos 

o desafio às escolas de estarmos juntos neste 

caminho.” (CD, p.383) 
 

“Já que os meninos não estão na comunidade… 

os meninos estão na escola, e estão na escola 
num tempo em que tradicionalmente estavam na 

comunidade e na família, vamos levar para 

dentro da escola a comunidade e a 

família.“ (CD, p.383) 
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Histórico da 

intervenção da 

DIED no pré-
escolar e 1.º ciclo 

 

“Relativamente ao pré-escolar, além das 

competências que nos estavam delegadas, 
também através de um acordo, e de um acordo 

muito mais antigo, de 94 por aí… na altura em 

que saiu o programa da expansão do pré-

escolar, nós avançámos e assinámos também 
esse protocolo com o Ministério da Educação e 

o Ministério da Segurança Social, onde as 

crianças têm a possibilidade, de nessa 
componente de apoio à família, de ter as 

refeições. Essas refeições são comparticipadas 

pelas famílias, porque a educação pré-escolar 
não está dentro do sistema obrigatório, por isso, 

não é um sistema gratuito como é o 1.º ciclo. As 

famílias comparticipam nas refeições e 

comparticipam também no programa de 
animação socioeducativo.” (CD, p.383-384) 

 

“O que é que nós fizemos? Como costumo dizer, 
nós casámos estes dois programas, porque maior 

parte dos jardins-de-infância estão integrados 

também em escolas de 1.º ciclo. Procurámos 
utilizar as mesmas estratégias de trabalho em 

rede, utilizando aqui os recursos da comunidade, 

e pô-los ao serviço da escola e das famílias, até 

porque nas famílias já existia esta relação com 
estes serviços, e isso já lhes dava muita 

confiança, e era uma mais-valia que nós 

levávamos para as escolas, além da qualidade 
pedagógica destes agentes.” (CD, p.384) 

 

Formas de 

Organização da 
DIED 

 

Organiza-se 
segundo o ROSM 

 

 
 

 

Organiza-se com 

base em 
diagnósticos na 

comunidade 

educativa 
 

 

 
 

 

 

Organizada em 
Equipas de trabalho 

 

 
 

 

“Nós temos um ROSM, que define as áreas de 
intervenção da autarquia, que são em termos 

muito globais.” (CD, p.384) 

 
 

“Depois, temos diagnósticos que vamos fazendo 

relativamente às necessidades da nossa 

comunidade educativa. Esses diagnósticos são 
baseados em alguns momentos em que nós 

fazemos mesmo questionários dirigidos às 

escolas, e por outro lado temos as avaliações 
externas das escolas. Com base nisso, centramo-

nos e definimos dentro da equipa vasta que 

temos…” (CD, p.384) 
 

 

“Portanto, temos competências delegadas pelo 

Ministério, temos competências que a Câmara 
delega em nós, e a partir disso temos as 

condições para começar a pensar 

estrategicamente, de como é que nos podemos 
organizar.” (CD, p.384) 
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Valoriza a criação 
de uma rede 

territorial de 

trabalho 
 

 

“De x em x tempo, temos de fazer algum 

planeamento, alguma redefinição, alguma 
reorganização.” (CD, p.384) 

 

“Na minha perspetiva, estamos no momento de 

voltar a fazer, e o que vai acontecendo é que há 
momentos em que nós fazemos um trabalho mais 

concertado, e há momentos em que começamos a 

sentir necessidade de nos organizar em equipas 
mais pequenas.” (CD, p.384) 

 

“Neste momento, estamos organizados por áreas 
de intervenção.” (CD, p.384) 

 

 

“ (…) sinto que temos uma rede territorial forte, 
de ligação forte entre a escola, outros agentes 

educativos que trabalham na comunidade, e a 

família. Criou-se aqui uma rede de trabalho. E 
isto é bom. Nem sempre é fácil, porque temos 

vários climas institucionais, e fazer esta gestão é 

complexa, mas este é o desafio que se nos 
coloca, e nós achamos que é a mais-valia que 

podemos dar, que é criar aqui esta rede de 

trabalho com a comunidade.” (CD, p.383) 

 
“Procuramos que haja parcerias.” (CD, p.383) 

 

“ Obviamente que eu percebo que nós estamos 
aqui organizados, mas quando eu trabalho aqui, 

eu não consigo conceber o meu trabalho quando 

não vejo a escola, a comunidade. Por isso, o 

“nós” somos este caldo. Este caldo institucional 
e escolar.” (CD, p.385) 

 

“ (…) penso que esta maneira de construir 
juntos, é a maneira mais profícua, porque impor 

por decreto, ou impor por hierarquia… fica 

instituído, mas depois, se calhar na prática, 
acaba por não ter tantos frutos. Eu acho que às 

vezes é preferível nós irmos trabalhando 

estratégias de cooperação, de igualdade, de 

estarmos juntos, ao mesmo nível, a construir as 
coisas. Eu acho que tem frutos mais profícuos, 

que cria mais alicerces.” (CD, p.386) 

 
“ Quando falo em território, falo em território 

escola, falo em autarquias, falo do mundo 

empresarial, e falo dos jovens.” (CD, p.389) 
 

Orgânica/ 

Equipas de 

trabalho 

 

Núcleo de Ação 

Social Escolar 
 

 

“Temos uma equipa que é o Núcleo da Ação 

Social Escolar, e que trata das questões mais 
ligadas, como diz o próprio nome, à ação social 

escolar, e às competências que lhes estão 
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Inovação Educativa 
(Inclui escola a 

Tempo Inteiro, 

Apoio a Projetos 

Educativos, e 
Inclusão) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Núcleo de 
Orientação 

Educativa e Ensino 

Secundário  

delegadas.” (CD, p.384) 

 

“Depois, tenho uma equipa, que nós definimos 
em termos da sua área de intervenção, em 

termos da afinidade dos projetos, que chamamos 

Inovação Educativa, onde procuramos centrar 

todos os projetos que trabalham em colaboração 
com a escola no sentido de melhorar a qualidade 

do sistema educativo. Em que se procure que se 

traga alguma inovação, e que trabalhe muito 
nesta questão no enriquecimento e da melhoria 

das práticas educativas.” (CD, p.384) 

 
“E aí, teremos se calhar em grandes momentos, 

o programa da Escola a Tempo Inteiro, que já 

falámos um bocadinho…e esse programa da 

Escola a Tempo Inteiro, tem muito a ver com as 
questões das metodologias, tem a ver com as 

questões de procurar recursos em rede, no 

sentido de aproximar também a escola à 
comunidade, de criar aqui esta ligação. 

Portanto, a Escola a Tempo Inteiro engloba este 

trabalho, que é um trabalho que liga a educação 
formal e a educação não-formal.” (CD, p.384-

385) 

 

“Depois, temos uma outra área que cruza com 
esta, que tem a ver com as questões de apoio ao 

que são os projetos educativos de escola, e 

procuramos que aí, de alguma maneira, com as 
escolas, os ajudemos a que a definição do seu 

projeto e da sua intervenção seja uma 

intervenção concertada e participada por toda a 

comunidade.” (CD, p,385) 
 

“E temos uma outra grande área, que tem a ver 

com as questões para a inclusão.” (CD, p,385) 
 

“Portanto, todas as questões ligadas às 

necessidades educativas especiais aqui estão, e 
elas depois cruzam com os vários projetos, que 

ligam tanto na procura de respostas a 

estratégias educativas em tempo curricular, a 

estratégias educativas em tempo não curricular, 
e na ligação depois com a vida activa. Quando 

falo nisto, estou a dizer que isto se vai ligar com 

o pré-escolar, que se vai ligar com o 1.º ciclo, e 
que depois se vai ligar com um outro núcleo, que 

é o núcleo onde esteve integrada, o Núcleo de 

Orientação e Ensino Profissional.” (CD, p.385) 
 

“(…)  o núcleo onde esteve integrada, o Núcleo 

de Orientação e Ensino Profissional.” (CD, 

p.385) 
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Motivações 

 

Área fundamental 

para o território 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Colocar o Ensino 

Profissional no 

mesmo patamar 

que o Ensino 
Regular 

 

 
 

 

 
 

Fazer do Ensino 

Profissional um 

ensino de 
excelência 

 

“ Para o nosso território, e politicamente, foi 

uma área que foi considerada fundamental. Nós 
não consideramos uma separação entre o ensino 

profissional e o ensino secundário.” (CD, p.386) 

 

“ Contudo, foi considerado pertinente trabalhar 
com esta área do ensino profissional, porque 

considerámos que é fundamental para a nossa 

comunidade, para os nossos jovens, terem esta 
diversidade de oferta.” (CD, p.386) 

 

 
“(…)  eu costumo dizer que no dia em que eu 

conseguir pôr o ensino profissional no mesmo 

patamar do ensino regular, ou ensino 

humanístico, é porque eu consegui que… o que 
nós consideramos que são as boas experiências 

de um ensino mais dual, de um trabalho mais de 

experimentação, de um trabalho de investigação, 
ele pode trazer mais-valias também para o 

ensino secundário.” (CD, p.386) 

 
 

“ Quando nós falamos de ensino profissional, 

não falamos de ensino de segunda escolha. 

Falamos de um ensino com um grande nível de 
exigência, com um nível, do ponto de vista 

científico e da componente prática, com a 

possibilidade de lhes dar uma formação de 
excelência.” (CD, p.386) 

 

“ Um caso disto, foi este nosso exemplo, que 

apostámos com a ATEC, de eles estarem 
connosco e com a escola na capacitação do 

ponto de vista das práticas, do ponto de vista da 

formação prática com os miúdos que estão neste 
ensino profissional.” (CD, p.386) 

 

“ Por isso, queremos que ele seja um ensino de 
excelência e que seja uma alternativa 

qualificante, para quem queira ir para a 

universidade ou para quem queira ir para o 

mundo do trabalho.” (CD, p.386) 
 

“ Para mim isto é um grande secundário. O 

separarmos o ensino profissional, ou darmos-lhe 
esta ênfase é exatamente para lhe dar este valor. 

Para nós, consideramos que é importante 

apostar nesta boa qualificação dos meninos do 
secundário, e do secundário profissional.” (CD, 

p.387) 
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D. Papel e  
intervenção  

da CMC  

face à regulação  
do Ensino  

Profissional 

 

Intervenção da 

CMC 

 

Papel de Mediador 

e Gestor de 
Território 

 

 

 
 

Papel de 

Diagnóstico 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Papel de parceiro/ 
colaborador no que 

toca à criação dos 

cursos 

 

“ Exatamente como um facilitador, como um 

gestor do território, onde coloca ao serviço das 
escolas as suas mais-valias, dos agentes do seu 

território.” (CD, p.387) 

 

 
“ Como tem acompanhado, por um lado 

perceber as necessidades das escolas, perceber 

muito bem.” (CD, p.387) 
 

“ Nós temos de ser aqui o elo que ajuda a que 

haja esta plataforma de conhecimento. Por um 
lado das necessidades do território, por outro 

dos cursos que o território também oferece, de 

sermos este agente catalisador.” (CD, p.387) 

 
 

“ Por outro, ajudar a que haja critérios para a 

criação dos cursos, que eles sejam 
diversificados, sejam qualificados, e que as 

escolas, quando façam uma oferta, façam uma 

oferta cada vez mais qualificante, com critérios 
em que para eu definir os cursos, eu perceba os 

interesses dos meus meninos, as necessidades da 

minha comunidade e as empregabilidades.” 

(CD, p.387) 
 

E. Projetos do  

Núcleo/ 

CMC 
 

Projetos 

 

Estudo de 
Interesses e 

Expectativas 

Formativas 

 
 

 

 
 

 

Dispositivo de 

Monitorização 
 

 

 
 

Formações 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

“ Temos um trabalho que se tem vindo a fazer 
em grande articulação com os agrupamentos, e 

em particular, com os serviços de psicologia e 

orientação das escolas públicas e das escolas 

privadas, nomeadamente, com as escolas 
profissionais, que é o estudo dos interesses dos 

jovens do Concelho de Cascais.” (CD, p.387) 

 
 

“ Você está a fazer um outro estudo (…) 

é uma apreciação dos próprios professores, 

sobre a sua área de intervenção, que também é 
muito importante.” (CD, p.387-388) 

 

 
“ Neste momento, estamos a ultimar uma 

formação para SPO’s e para professores. Esta 

formação é com um desenho, que é feito em 
função do que a comunidade define como as 

suas necessidades, no sentido de se criar uma 

plataforma concelhia para o ensino 

profissional.” (CD, p.388) 
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Semana da 

Educação 

“ Nesta altura, estamos a preparar uma semana 

da educação, estamos a tentar que seja uma 

semana que esteja na agenda dos media, na 
agenda dos políticos, na nossa agenda. 

Estivemos na sexta-feira a fazer um “borrão” 

sobre o que é que podem ser as várias temáticas, 

e estas questão da formação e da transição para 
a vida ativa vai ser um tema forte, e é um tema 

onde vamos ter várias reflexões, e várias mesas 

redondas, e as questões do ensino profissional, 
do ensino secundário, da transição para a vida 

ativa dos meninos com necessidades educativas. 

Vamos estar ao mesmo tempo em debate, porque 
achamos que tem essa pertinência.“ (CD, p.385) 

 

Influência dos 

Projetos  

 

Influencia nas 
tomadas de decisão 

da Câmara 

 
 

 

 

 
Influencia na 

perceção da 

realidade do 
Concelho 

(autarquia e outros 

atores)  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Influencia os 
pareceres ao MEC 

 

“ Temos aqui associado à questão da produção 
de conhecimento, no sentido de melhorar ou de 

apoio à tomada de decisão, seja da Câmara, seja 

dos agrupamentos, ou do Ministério da 
Educação.” (CD, p.387) 

 

 

“ Esse trabalho permite-nos a nós termos a 
perceção dessa realidade, dessa parte da 

realidade do Concelho.” (CD, p.387) 

 
“ E, permite também às escolas e aos SPO’s 

(Servições de Psicologia e Orientação) terem 

essa perceção.” (CD, p.387) 
 

“ Por isso, os dados são recolhidos pelos 

colegas que estão nos SPO’s, depois nós fazemos 

os tratamentos dos dados e o trabalho da 
análise, em colaboração com uma universidade, 

e depois, é um estudo que fica disponível para 

toda a nossa comunidade.” (CD, p.387) 
 

 

“ Permite-nos também, quando temos de dar a 

nossa apreciação para o Ministério da 
Educação, sobre os interesses dos jovens sobre 

os cursos.” (CD, p.387) 

F. Dispositivo 

de 

Monitorização 

Motivações da 

construção do 

dispositivo 

Diagnosticar 

 
“ O Dispositivo de Monitorização é fundamental 

para nós percebermos se quer que lhe diga o 

“estado da arte”, isto é, perceber o que é que 

vai, e como é que a nossa comunidade e as 
nossas escolas… como é que os cursos 

profissionais avançam e estão a acontecer, com 

que critérios é que acontecem, e o que é que é 
desejável que possa acontecer (…)” (CD, p.388) 
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Influência do 

dispositivo nas 

escolas 

 

Refletir em 

conjunto as 
potencialidades, 

necessidades e 

interesses 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Diversificar 

especializar a oferta 

educativa 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Criar uma 

identidade 

 

 

“(…)  não somos nós, mas que em conjunto, 

possamos refletir e adequar estratégias, 
critérios, para que cada vez hajam respostas 

mais adequadas aos interesses e necessidades da 

nossa comunidade, sejam eles de miúdos, sejam 

eles das empresas, sejam eles das escolas.” (CD, 
p.388) 

 

“ (…) estas plataformas fazem sentido porque 
permitem refletir conjuntamente sobre a 

realidade do território e procurar as melhores 

condições para que se façam ofertas adequadas 
às necessidades do território.” (CD, p.389) 

 

 

“ E, que as próprias escolas possam ter aqui, em 
rede… possam ter ofertas diversificadas, para 

que os miúdos possam ter um leque mais 

diversificado possível (…)” (CD, p.388) 
 

“ Hoje, cada vez mais, temos menos meninos no 

sistema educativo, há uma maior concorrência, e 
não faz sentido termos todos a fazer a mesma 

oferta.” (CD, p.388) 

 

“ Se calhar fará sentido que possamos fazer 
especializações, com ofertas diversificadas, mas 

que sejam altamente especializadas, ou que 

sejam altamente qualificadas, e que permita uma 
boa inserção dos jovens no mercado de trabalho 

ou no prosseguimento de estudos.” (CD, p.388) 

 

 
“(…) e ao mesmo tempo, que as escolas possam 

ter uma identidade.” (CD, p.388) 
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8. Grelha de categorização da entrevista à Coordenadora do NOES 
 

Dimensões de 

Análise 

Categorias de 

Análise 

Subcategorias de 

Análise 
Unidades de Sentido 

Organização, 

funcionamento e 

motivações que 
estão na origem 

do NOES 

Organização e 
Funcionamento  

 

Organização 

informal, criada pela 

chefe de divisão 
 

 

 
Equipa formada por 

2 elementos internos 

e parceiros externos 
 

 

 

 
 

 

 
 

Dedica-se aos níveis 

de ensino do 9.º ano 
ao 12.º ano 

 

 

 
 

Atua ao nível das 

definições 
vocacionais, e 

projeto de vida dos 

jovens 

 

 

“ O Núcleo é uma organização informal, 

criada pela chefia de divisão.” (CN, p.390) 

 
 

 

“ Eu faço a coordenação técnica, a Teresa é 
membro da equipa de trabalho. Todos os 

projetos estabelecidos são elaborados e 

implementados sempre em equipas de 
trabalho. Estas esquipas de trabalho são, 

muitas vezes, formadas com parceiros 

externos, portanto não têm aqui uma 

visibilidade física, não é? Mas, todos eles são 
construídos em parceria.” (CN, p.390) 

 

 
 

“ Portanto, o Núcleo de Orientação Educativa 

e Ensino Secundário é aquele que se dedica ao 
contexto escolar e às faixas etárias ou níveis 

de ensino de 9.º ano para cima.” (CN, p.390) 

 

 
 

“ A nível de faixas etárias começamos ali nos 

14/15, nas alturas das definições vocacionais, 
nas definições das profissões (…) Era sempre 

as questões do futuro, as questões do projeto 

de vida.” (CN, p.390) 

 

Motivações 

 

Acompanhar todo o 

progresso escolar 
 

 

 

 
 

 

 
 

Preocupação com as 

questões vocacionais, 
e de futuro e projeto 

de vida dos jovens do 

concelho 

 

 

“ Portanto, como a Divisão de Intervenção 

Educativa, é uma divisão muito grande, muito 
complexa, que alberga os projetos desde o pré-

escolar até à educação não formal, portanto 

acompanha tudo o que é o progresso escolar, e 

ainda os contextos não escolares, a educação 
não formal, houve a necessidade de criar 

equipas de trabalho.” (CN, p.390) 

 
 

“ A nível de faixas etárias começamos ali nos 

14/15, nas alturas das definições vocacionais, 
nas definições das profissões, porque se 

percebeu que essa era uma área fulcral nesta 

abordagem aos jovens, ok? Era sempre as 

questões do futuro, as questões do projeto de 
vida. E, era algo que se podia constituir como 

âncora deste núcleo.” (CN, p.390) 
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Trabalho da 

coordenadora 
do Núcleo/Chefe 

de Divisão 

Competências e 

áreas de 
intervenção 

da coordenadora 

do 
Núcleo/Chefe de 

Divisão 

Coordenação técnica “ Eu faço a coordenação técnica” (CN, p.390) 

Papel e  
intervenção  

da CMC  

face à regulação  

do Ensino  
Profissional 

 

Intervenção da 
CMC 

 
Apoio aos SPO´s 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Colaboração na 

implementação e 
Monitorização de 

Projetos educativos 

dos Agrupamentos 
 

 

 
Colaboração e apoio 

na implementação de 

cursos profissionais  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
“ Então nós damos suporte às estruturas 

especializadas de orientação vocacional, ou 

seja, estamos a falar dos SPO’s (Serviços de 
Psicologia e Orientação). Damos suporte quer 

ao nível da sua capacitação técnica, quer ao 

nível da sua capacitação a nível de recursos 

materiais, e portanto, recursos 
especializados.” (CN, p.390) 

 

 
 

 

“Colaboramos ainda na implementação e na 

Monitorização de projetos educativos dos 
agrupamentos, ok?” (CN, p.390) 

 

 
 

 

 
“ Temos alguns projetos, chamadas 

experiências piloto, ao nível da implementação 

de cursos profissionais, de ofertas 

profissionalizantes (…)” (CN, p.391) 
 

“ E, portanto, aquilo que também nós temos 

vindo a fazer é uma Monitorização, e ao fim 
desse tempo fazer um balanço, a fim de avaliar 

as potencialidades, os constrangimentos, e 

acima de tudo uma coisa que nos preocupa 
muito, que vai no sentido da equidade e da 

generalização.” (CN, p.391) 

 

“(…)iniciou de uma forma muito direta no 
terreno, portanto, muito dirigida para a 

implementação, para o apoio às escolas na 

implementação dos cursos. E, portanto, este 
apoio, quer ao nível pedagógico, quer ao nível 

técnico, quer ao nível financeiro…” (CN, 

p.392) 

 
“ Começámos muito pelo direto, pelo terreno, 

por estar com as escolas, por estar no terreno 

e apoiar esta construção.” (CN, p.392) 
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Mobilização e 

posicionamento no 
terreno no sentido de 

trabalhar e construir 

linhas estratégicas 

para o Concelho  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mediação de 

território 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Solicitada a dar 
parecer nas reuniões 

de definição de rede 

 

 

“ E, temo-nos vindo, aos poucos, a posicionar, 
e a meu ver bem, num sentido de orientação 

estratégica, ou seja, de definir e de arranjar 

linhas de orientação, que permitam e que 

ajudem a definir que áreas de formação é que 
farão sentido neste concelho, quais é que 

serão as áreas que poderão constituir uma 

oportunidade do ponto de vista da 
empregabilidade, e portanto, deixar que o 

próprio terreno crie as suas sinergias.” (CN, 

p.392) 
 

“ Lá está, como eu referi, nós estamos cada 

vez mais num movimento de nos 

posicionarmos ao nível das definições 
estratégicas, e portanto, temos inclusivamente 

algumas estruturas que assim nos obrigam ao 

cumprimento desse papel, como por exemplo, 
a construção da carta educativa, e como o 

conselho municipal de educação.” (CN, p.392) 

 
 

 

“ Estamos cá nós, sempre, para aquilo que é 

necessário, alias nós somos uns casamenteiros 
por natureza, porque temos esse saber, esse 

domínio de conhecimento, de conhecer os 

atores do nosso território.” (CN, p.392) 
 

“ As escolas são ótimas conhecedoras, são 

sapientes no conhecimento sobre elas 

próprias, têm um conhecimento sobre o 
universo escolar, que nós nem de longe nem de 

perto acompanhamos. Mas depois, muitas 

vezes, quando é preciso sair do contexto escola 
e perceber o que é que anda no território, a 

escola já tem alguma dificuldade. E aí, 

entramos nós, muitas vezes como facilitadores 
das parcerias, das sinergias.” (CN, p.392) 

 

 

“ Portanto, anualmente, nas reuniões de 
definição de rede, portanto entre o Ministério e 

os agrupamentos de escola, a Câmara é 

solicitada a estar presente e a dar parecer.” 
(CN, p.394) 

 

Projetos do  
Núcleo/ 

CMC 

 

Projetos 

 

Projetos-piloto na 
implementação e 

Monitorização de 

projetos educativos 
de Agrupamentos 

 

“ Tivemos uma experiência piloto com o 
agrupamento de escolas Frei Gonçalo de 

Azevedo, portanto no projeto educativo… nós 

estivemos na base dessa construção do 
projeto.” (CN, p.390-391) 
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Experiências/ 

Projetos-piloto na 

implementação de 

cursos profissionais 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dispositivo de 
Monitorização 

 

 
Estudo de Interesses 

e Expetativas 

Formativas 

 
 

 

“O projeto foi construído com a colaboração 

de um especialista do ISCTE, e foi construído 
em parceria.” (CN, p.391) 

 

“ Portanto, começamos com um conjunto de 

workshops, com entidades externas do 
concelho, partimos depois para uma análise 

interna da escola, de professores, pais, alunos, 

e construi-se, no verdadeiro sentido da 
palavra, de uma forma participada um projeto 

educativo, e que tem vindo a ser acompanhado 

por nós ao longo destes quatro anos.” (CN, 
p.391) 

 

“ Depois disso, tivemos o projeto da Ibn 

Mucana, e temos actualmente, mais três 
agrupamentos, cuja previsão aponta agora 

para o início de 2014/2015, de construção 

conjunta.” (CN, p.391) 
 

 

 
“ Temos alguns projetos, chamadas 

experiências piloto, ao nível da implementação 

de cursos profissionais, de ofertas 

profissionalizantes, e aqui o mais conhecido é 
o projeto da Matilde Rosa Araújo, de 

mecânica e mecatrónica, em que temos uma 

parceria entre a autarquia, a escola e a ATEC. 
ATEC enquanto entidade especializada da 

vertente automóvel. Portanto, culmina na 

operacionalização de um protocolo 

tripartido.” (CN, p.391) 
 

 

“No fundo, o teu trabalho do 
dispositivo…”(CN, p.392) 

 

 
“(…)  o estudo de interesses profissionais e de 

expectativas formativas, que tu conheces, 

permitem ter o BI do jovem de Cascais, o 

típico BI, o que é o que o jovem de Cascais 
tipicamente deseja para o seu futuro, que áreas 

de formação, que níveis de formação é que 

quer seguir…” (CN, p.392-393) 
 

Influência dos 

Projetos  

 

Avaliação de 

potencialidades para 
o território global 

 

 
 

 

“ Nós começamos pelos projetos-piloto sempre 

com o intuito de avaliar a sua potencialidade 
para o território no seu global.” (CN, p.391) 
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Influência nas 

tomadas de decisão 
da Câmara 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Influência nas 

tomadas de decisão 
das escolas e na 

forma como veem o 

Ensino Profissional 
 

 

“ Tudo isto, são diagnósticos e são 

ferramentas que nos ajudam nas tomadas de 
decisão, estratégicas, que para nós são 

fundamentais.” (CN, p.393) 

 

“ Têm influenciado, em primeiro lugar… têm 
influenciado as decisões da Câmara, e era 

natural que assim acontecesse, porque é a 

própria Câmara que se está a mobilizar para a 
construção deste trabalho, que não o faz sem a 

participação das escolas, não é? Mas, 

portanto, de uma forma direta estes estudos 
apoiam as tomadas de decisão e o 

posicionamento da autarquia (…)” (CN, 

p.393) 

 
 

 

“ (A autarquia) é parceiro nas reuniões de 
definição de rede, que é parceiro nas reuniões 

de escolas, de direções de agrupamentos, e 

portanto tem a oportunidade de partilhar o seu 
ponto de vista, e percebemos que há… não 

digo que de uma forma impositiva, até porque 

nem é nossa cultura, nem temos competência 

nessa matéria, mas de uma forma por 
contaminação.” (CN, p.393) 

 

“ E penso que sim, que há algumas tomadas 
de decisão, de posicionamento da visão, 

relativamente àquilo que se pretende para o 

ensino profissional, que eu penso que neste 

momento já há uma visão coletiva por parte 
das estruturas escolares do nosso Concelho.” 

(CN, p.393) 

 

Dispositivo de 

Monitorização 

Motivações da 
construção do 

dispositivo 

 

“Comprovação” das 

perceções que a 

autarquia tem por 
aquilo que observa e 

experiencia (pela sua 

visão estratégica e 
solicitação das 

escolas) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

“(…) é sistematizar aquilo que nós 

dominamos, que é o nosso saber intuitivo, não 

é? Nós achamos que as escolas têm 
dificuldade nisto, nós achamos que os alunos 

têm uma maior necessidade daquilo, nós 

achamos que as estruturas escolares têm 
necessidades ao nível dos equipamentos e 

material pedagógico, mas uma coisa é tudo o 

que nós achamos, daquilo que os nossos olhos 
veem, do nosso dia-a-dia nas escolas (…)” 

(CN, p.393)  

 

 
“ Uma coisa não surge sem a outra, e atenção 

que se a Câmara se mobilizou por uma visão 

estratégica, não é que não seja atenta nem 
dedicada, claro que é, mas surge muito porque 
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Sistematização de 

informação 

é solicitada a estar presente.” (CN, p.394) 

 

 
“ Outra coisa é ter esta informação 

sistematizada, estuda e devidamente 

sistematizada, e portanto, no fundo, este 

dispositivo tem essa grande mais-valia.” (CN, 
p.393) 

 

Critérios para a 

escolha dos 
cursos presentes 

no dispositivo 

Cursos de diversas 

áreas de educação e 
formação 

 

 
 

 

Cursos contrastantes 

entre si a nível de 
funcionamento 

 

 
 

Cursos com mais 

disponibilidade e 
abertura a participar 

no estudo 

 

“ Foi definido e procurou-se aqui alguma 

racionalização ao nível de áreas de formação, 
pelo que eu me recordo, ou seja, procurar que 

as diversas áreas de educação e formação 

estejam aqui representadas.” (CN, p.394) 
 

 

“ Fomos aos cursos em que também nos 

pareceram poder existir algum contraste ao 
nível do seu funcionamento (…)” (CN, p.394) 

 

 
 

“(…)  bem como a disponibilidade para nos 

receberem e para conversarem connosco, e 
neste caso contigo.” (CN, p.394) 

Influência do 

dispositivo nas 

escolas 

 
 

Reflexão docente 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Trazer e despertar 

uma visão de 
território 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
“ Eu acho que acima de tudo este dispositivo 

funciona como um espelho. Numa área de 

trabalho, que é o mundo educativo, é tão 
diário, tão intenso, tão operativo, que é muito 

difícil termos a disponibilidade de um 

professor para parar, para recuar, e para se 

distanciar, para ganhar aqui alguma 
capacidade de visão.” (CN, p.394) 

 

 
“ (este tipo de estudos) São aqueles que nos 

descentram, que nos tiram da nossa realidade 

de aqui para acolá, de tarefa permanente, e 
que nos fazem recuar, fazem-nos parar, fazem-

nos posicionar dentro de um todo, não é? 

Porque são estudos concelhios, em que de 

repente não é só a minha realidade, não é só o 
meu curso, não é só a minha escola. É o meu 

curso, é a minha escola que está centrada 

numa rede, num território.” (CN, p.394) 
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Perceber e refletir 
acerca das suas 

potencialidades e 

necessidades  
 

 

 
 

 

 

Autoconhecimento e 
criação de uma 

identidade 

“ Trazemos a visão de território. Trazemos 

essa visão às escolas, ou levamos essa visão às 

escolas.” (CN, p.395) 
 

“ Pode-nos permitir esse ampliar da nossa 

visão sobre aquela realidade, ajuda-nos a 

perceber enquanto rede, ok? Eu não sou um 
ator isolado, eu sou um ator que opera aqui de 

uma forma integrada, com um conjunto de 

outros atores que aqui estão, que podem ser 
mais ou menos parceiros, também depende 

muito de mim.” (CN, p.395) 

 
 

 

“ E pode ajudar-me a perceber as minhas 

potencialidades, o que é que eu tenho que o 
outro não tem, em que é que eu posso ser uma 

mais-valia: porque estou posicionado nesta 

área geográfica; porque tenho uma escola com 
esta identidade; porque tenho uma série de 

recursos à minha volta que me permitem…” 

(CN, p.395)  
 

 

“Portanto, muito ao nível do saber, da 

ampliação do saber, da criação de uma 
identidade, seja ela individual, seja ela 

coletiva.” (CN, p.395) 
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9. Quadro de Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública do Concelho 

de Cascais 
 

 

 AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

Agrupamento de Escolas de 

Alapraia 

Escola Básica Alapraia 

Escola Básica Areias 

Escola Básica Bicesse nº 1 

Escola Básica Caparide 

Escola Básica Manique 

Escola Básica São Pedro do Estoril 

Jardim-de-Infância Bicesse 

Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche 

Escola Básica Alcabideche 

Escola Básica Alcabideche nº 2 

Escola Básica Alcoitão nº 1 

Escola Básica Alcoitão nº 2 

Escola Básica Alcoitão nº 3 

Escola Básica Alto da Peça 

Jardim-de-Infância Alcabideche 

Jardim-de-Infância Alcoitão 

Agrupamento de Escolas 

Alvide 

Escola Básica Alvide 

Escola Básica Cascais nº 4 

Escola Básica e Secundária Alvide 

Escola Básica Professor Manuel Gaião 

Agrupamento de Escolas 

Carcavelos 

Escola Básica Arneiro 

Escola Básica Carcavelos nº 1 

Escola Básica e Secundária Carcavelos 

Escola Básica Lombos 

Escola Básica Rebelva 

Escola Básica Sassoeiros 

Jardim-de-Infância Carcavelos 

Agrupamento de Escolas 

Cascais 

Escola Básica Aldeia do Juso nº 1 

Escola Básica Areia – Guincho 

Escola Básica Cascais 

Escola Básica Torre 

Escola Secundária Cascais 

Jardim-de-Infância Birre nº 1 

Jardim-de-Infância Torre 
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Agrupamento de Escolas de 

Cidadela 

Escola Básica Birre nº 2 

Escola Básica e Secundária Cidadela 

Escola Básica José Jorge Letria 

Escola Básica Malveira da Serra 

Jardim-de-Infância Murches 

Agrupamento de Escolas Frei 

Gonçalo de Azevedo 

Escola Básica Abóboda nº 1 

Escola Básica Abóboda nº 2 

Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo 

Escola Básica Rómulo de Carvalho 

Escola Básica Tires nº 2 

Escola Básica Trajouce 

Agrupamento de Escolas Ibn 

Mucana 

Escola Básica Amoreira nº 2 

Escola Básica e Secundária Ibn Mucana 

Escola Básica Fausto Cardoso de Figueiredo 

Escola Básica Fernando José dos Santos 

Escola Básica Raul Lino 

Agrupamento de Escolas 

Matilde Rosa Araújo 

Escola Básica António Torrado 

Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo 

Escola Básica Murtal nº 2 

Escola Básica Padre Agostinho da Silva 

Escola Básica Parede nº 4 

Escola Básica São Domingos de Rana nº 1 

Escola Básica Tires 

Agrupamento de Escolas 

Parede 

Escola Básica Murtal 

Escola Básica Parede nº 2 

Escola Básica Santo António 

Escola Básica São Domingos de Rana nº 2 

Escola Secundária Fernando Lopes Graça 

Jardim-de-Infância Parede 

Agrupamento de Escolas São 

João do Estoril 

Escola Básica Galiza nº 1 

Escola Básica Galiza nº 3 

Escola Básica São João do Estoril 

Escola Básica São João do Estoril nº 1 

Escola Secundária São João do Estoril 

Agrup. de Escolas Aq. Ribeiro 
Escola Básica de Talaíde 

Escola Salesiana de Manique 
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10. Quadro de Listagem dos espaços e equipamento de Cascais  

 

Espaços e Equipamento Culturais 

Arquivos 

Arquivo Histórico Digital 

Arquivo Histórico Municipal de Cascais 

Arquivo Intermédio 

PRADIM – Programa de Recuperação de Arquivos e 

Documentos de Interesse 

Património 

Histórico-Cultural 
Inventário do Património Histórico  

Museus 

Museu da Música Portuguesa – Casa das Verdades de Faria 

Museu do Mar – Rei D. Carlos 

Forte S. Jorge de Oitavos – Centro Interpretativo 

Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães 

Casa Reynaldo dos Santos e Irene Quilhó dos Santos  

Casa das Histórias Paula Rego  

Casa da Santa Maria 

Farol Museu de Santa Marta 

Moinho de Armação – tipo Americano (Alcabideche) 

Bibliotecas 

Biblioteca Municipal de Cascais – Infantil-Juvenil 

Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de 

Santa Clara 

Biblioteca Municipal de Cascais – São Domingos de Rana 

Espaços de 

Cultura 

Espaço de Memória dos Exílios 

Espaço Teatro Confluência 

Teatro Municipal Mirita Casimiro 

Teatro Gil Vicente 

Marégrafo de Cascais 

Livraria Municipal 

Conservatório de Música de Cascais 

Centro Cultural de Cascais 

Auditório Fernando Lopes-Graça/Parque Palmela 

Espaço Memória Teatro Experimental de Cascais 

Salvaguarda do 

Património 

Palácio Cidadela de Cascais 

Casas com Memória 

Ações de Salvaguarda de Património  

Pequenos Monumentos de Cascais  

Grutas Artificiais de Alapraia 

Espaços Urbanos Históricos  

 


