
H – … As dificuldades que sentiste quando saíste da licenciatura e integraste a carreira de 

professor? 

 

R – As dificuldades que senti são basicamente aquelas dificuldades que toda a gente passa quando sai 

da faculdade, na faculdade nós damos as coisas de uma forma mais abstracta, portanto não nos 

conseguimos agarrar, ou não conseguimos ter ideia como as estruturas propriamente funcionam, 

…temos uma noção dada através de conceitos das várias estruturas dentro da escola, como os 

conselhos executivos, os conselhos pedagógicos ou os conselhos de turma, ou…portanto todos os 

poderes inerentes a cada uma das estruturas dentro da escola, só que uma coisa é ter o conceito, 

outra coisa é estar no campo e conseguir colocar em prática as noções e os conceitos que nós temos. 

Essa foi a grande dificuldade que tive. A respeito daquilo que nós fazemos, em educação física o mais 

difícil foi tentar integrar o conhecimento ou pelo menos fazer uma avaliação inicial que me 

conseguisse dar noção das carências ou das dificuldades dos alunos para depois a partir dai construir 

uma didáctica visto que a faculdade onde tirei a licenciatura tem grandes preocupações em formação 

da didáctica, portanto em conseguir ir da parte mais simples, mais rudimentar até à parte mais 

evoluída, a grande dificuldade foi mais em termos de conceito, e ainda hoje tenho grandes 

dificuldades porque todos os anos estou a mudar, as estruturas, ou umas escolas tem uma 

autonomia e outras menos autonomia ou umas escolas são muito mais agarradas às Leis e aos 

Decretos-leis e outras escolas são mais auto-suficientes e outras são mais reguladas pelo Ministério, 

portanto essa dificuldade é uma dificuldade que pessoas como eu que estão numa escola diferente 

todos os anos, vão tendo essa dificuldade, pelo menos o 1.º e o 2.º períodos vamos ter que estar a 

aprender como é que é o funcionamento da escola e a partir dai vamos conseguindo conviver com 

isso e conseguindo estruturar a nossa forma de estar.  

 

H – E em relação ao Grupo de Professores do Departamento? 

 

R – Os grupos de professores por onde tenho passado, … de uma forma geral são grupos com pessoas 

muito experientes, e quanto mais experientes são as pessoas mais, …, não digo desinteressadas mas 

mais, … acomodadas,..por todos os grupos vejo que as pessoas mais velhas são pessoas mais 

acomodadas, é a melhor expressão, não quero dizer que sejam desinteressadas, continuam a gostar 

muito daquilo que fazem mas são menos exigentes, mais acomodadas acho que é o melhor. 

 



H – E isso torna o teu trabalho mais difícil? 

 

R – Torna porque se nós quisermos continuar com a nossa linha, somos um bocadinho, não digo 

excluídos mas pelo menos apontados, porque estamos a fazer as coisas de uma determinada forma 

que já o grupo não tem aquela forma de estar…trabalhar, e somos um bocadinho apontados, eu não 

digo excluídos porque muitos deles revêem-se em nós quando eram mais novos, basicamente é isso. 

 

H – E o relacionamento com os teus alunos? 

 

R – No relacionamento com os meus alunos tenho sempre muitas dificuldades no inicio do ano, 

devido ao regulamento, regulação que coloco  no inicio, à forma de trabalhar, que normalmente ou a 

grande  maioria não estão habituados a trabalhar daquela forma, mas depois no 2.º, 3.º período a 

relação é boa, é estável e é agradável. 

 

H – Ao longo do ano que tipo de relação é que tens com os miúdos e que dificuldades que tens tido 

nesse sentido? 

 

R – No inicio sou bastante, não torno as coisas impessoais mas sou bastante distante, sou muito mais 

objectivo em termos de saber estar, de eles saberem estar dentro da aula, depois transformo aquilo 

do saber estar tento passar aquilo para o saber fazer para o saber conhecimento e depois no final a 

empatia é grande e o desenrolar da actividade dá-se de uma forma perfeitamente natural, portanto 

eu consigo descomprimir mais a parte de, mais… no que toca ao regulamento, porque o regulamento 

fica completamente absorvido e faço aquilo de uma forma mais afectiva e … 

 

 

 

H – Tens sentido algumas dificuldades em controlar os comportamentos mais desviantes? 

 

R – Na escola, nesta escola ainda não consegui trabalhar bem …ainda não consegui trabalhar bem, 

este ano. É uma escola que não tem condições nenhumas, em termos de recursos materiais é 

péssima, recursos humanos portanto os professores estão completamente acomodados àquela 

forma de estar que é manter os miúdos em actividade seja lá que actividade for, normalmente é 



futebol porque os miúdos gostam mais de futebol mas existe pouca variedade dos conteúdos e o 

objectivo é mantê-los em actividade, não interessa regras, não interessa nada é preciso é mantê-los 

em actividade, o que me provoca alguma “comichão”, e … não vou esconder, não tenho tido grande 

sucesso na minha forma de estar e começo a ficar massacrado, desgastado com aquilo. 

 

H – Falaste há pouco sobre a implementação de uma didáctica, que é uma das tuas prioridades 

tens tido alguma dificuldade nesse sentido, em implementar a didáctica que…? 

 

R – Este ano. 

 

H – Este ano e nos outros anos? 

 

 R – Nos outros anos não, nos primeiros anos tive alguma dificuldade, alguma dificuldade, …a grande 

dificuldade é o colocar, porque nós temos que começar pelo mais básico, não é? Temos que dar 

primeiro instrumentos aos alunos para conseguirem combater as suas dificuldades para depois 

conseguir estruturar e chegar à estrutura de jogo adoptada para aquele ano nos vários conteúdos e a 

dificuldade é eles estarem habituados a estarem sempre naquela estrutura de jogo e muitas das 

vezes até estão numa estrutura de jogo desadequada à idade, miúdos de 6.º ano habituados a 

fazerem voleibol de 6 contra 6, quando deveriam estar a passar por uma fase de 2 contra 2, 3 contra 

3 e eles não quererem saber dessa estrutura porque querem, voleibol para eles é 6 contra 6 e torna 

um bocado difícil no inicio. Outra coisa que foi também, a estrutura que nós temos ou que temos na 

faculdade muitas das vezes não é muito concebida para aquilo que nós temos na realidade nas 

escolas, tanto nos recursos materiais como também pelos recursos humanos, porque muitas das 

vezes as faculdades colocam muito, muito … muito sub conteúdo a cada modalidade, a cada matéria, 

são muito, não digo exigentes, mas são, enriquecem demasiado as coisas e nós na escola temos 

dificuldade porque a realidade é muito básica, é muito rudimentar mas à medida que os anos vão 

passando e porque troca-se de escola, os conteúdos vão ser sempre os mesmos porque eles estão 

numa fase muito medíocre de aprendizagem, aquilo que vai acontecer é damos quase sempre as 

mesmas coisas e as didácticas raramente são melhoradas porque estás numa escola diferente, os 

recursos também podes melhorar ou piorar devido aos recursos matérias, porque em termos 

humanos é raro termos uma turma que consigamos…, ter que estudar muito mais do que daquilo 

que nós sabemos para evoluir.  



 

H – Como é que tens conseguido superar as dificuldades. As várias dificuldades, apresentaste vários 

planos de dificuldades como é que as conseguiste superar? 

 

R – Limitando as matérias e os conteúdos… por exemplo passei, no inicio da carreira tive numa escola 

com umas condições, uns recursos matérias razoavelmente bons, então ai consegui passar por uma 

data de conteúdos, e tracei os objectivos médios, dentro dos objectivos finais ou terminais não 

consegui lá chegar mas vi que consegui chegar aos objectivos médios em cada um dos conteúdos e 

trabalhei apenas para isso, aumentei a panóplia de matérias e tracei objectivos medianos. Na 

escola…. 

 

H – Isso tem a ver com o investimento que de facto tu fazes em encontrar estratégias para 

desempenhares as tuas funções. Não tiveste necessidade de recorrer a alguém, apoio da escola, 

apoio de colegas? 

 

R – Não porque a escola….a escola…. As várias escolas por onde eu tenho passado têm formas de 

apresentar os conteúdos completamente diferentes e não existe metodologia para colocar aquilo em 

prática, para colocar os conteúdos em prática, ou seja, além de haver, além do programa nacional 

deveria de haver um programa de escola, sabendo que 5.º ano embora as matérias nucleares do 

programa nacional, ou o voleibol, o basquetebol, agora também entrou o andebol, a ginástica. Mas 

sabendo que…, por exemplo na ginástica quais são os elementos básicos, embora isso esteja no 

programa nacional, deveria de haver um programa de escola, porque existem escolas onde existe 

uma maior apetência para os desportos colectivos, e apenas um ou dois, e se calhar dentro desse 

programa de escola deveria ser um pouco mais exigente dentro dessas modalidades mas outras 

tentarem acompanhar um pouco mais, portanto, tentarem atingir esse nível de eficácia. E isso não 

acontece, as coisas não estão estruturadas, cada um dá normalmente aquilo que apetece dentro dos 

parâmetros dados pelo programa nacional, é isso que acontece. 

 

H – Achas que era suficiente só para as coisas estarem organizadas e estruturarem-se em termos de 

conhecimento, era suficiente para superar as dificuldades que tens na parte didáctica nas tuas 

aulas? 

 



R – Não percebi. 

 

H – Se o facto das escolas estarem bem estruturadas era suficiente para tu conseguires colmatares 

as tuas… 

 

R – O facto de estruturarem os conteúdos, a estruturação dos conteúdos tem a ver com a análise, a 

avaliação inicial dos alunos e com a avaliação dos recursos matérias quem têm, maior partes das 

escolas ou muitas das escolas por onde eu tenho passado, nomeadamente é a escola deste ano, eles 

não sabem que material é que têm, os espaços estão completamente ao abandono a cair aos 

bocados, portanto, qual é que é a organização, em termos de conteúdos que eles têm, zero. Passei 

por uma escola em Linda-a-Velha que nas reuniões de grupo começou-se por tentar falar sobre esse 

tipo de organização mas não deixou de passar da conversa porque existem muitos professores que 

não se sentem à vontade em falar desse tipo de abordagem ao ensino, até porque a maior parte dos 

professores dessa escola trabalhavam por blocos, portanto, davam 7 aulas de voleibol, terminavam o 

voleibol iniciava-se o basquetebol, terminava-se o basquetebol, depois começa o futebol, depois 

passava pelo atletismo e não tinham outra forma de abordagem dos conteúdos sem ser essa, quer 

dizer que tinham muitas dificuldades, ou seja, não aproveitavam ao máximo os recursos materiais 

que tinham. 

 

H – E tu nunca tiveste necessidade de ter uma pessoa na escola que te apoiasse no teu início da 

carreira? 

 

R – Eu tive, no meu início de carreira eu tive uma excelente orientadora que me conseguiu transmitir 

a maior parte desses conhecimentos… 

 

H – Falas no estágio agora? 

 

R – Sim, foi no estágio, dos conhecimentos, da forma de estar, da forma de leccionar, porque 

conseguiu concretizar aquilo que eu tinha noção na teórica, embora dentro do meu curso exista uma 

componente muito prática, ela conseguiu traçar bem, conseguiu operacionalizar bem as coisas. 

 



H – E achas que esse apoio é suficiente no ultimo ano do curso, ou achas que mesmo depois de 

acabando o curso, começando a trabalhar com autonomia, achas que deveria continuar a existir 

um apoio? 

 

R – Esse apoio deveria de ser realizado no início do ano em todas as escolas ter pelo menos duas ou 

três reuniões para conseguirem organizar o resto do ano, essas reuniões são feitas mas raramente 

toca naquilo que dói, que é falar, vamos fazer isto, como vamos fazer e isto é para aplicar porque tem 

que ter estes resultados. Isto nunca acontece, sempre que se passa por esse ponto da ordem de 

trabalhos, já estamos fora da hora. 

 

H – Achas que esse apoio deve passar pela escola? 

 

R – Deve passar pela escola, as coisas devem de estar estruturadas na escola, existem meios para 

conseguir fazer isso. 

 

 

 

H – E o departamento tem alguma responsabilidade nisso? 

 

R – Sim, quando eu estou a dizer reunião, é reunião de departamento. O departamento tem que se 

estruturar. 

 

H – E haver alguém na escola no departamento responsável por acompanhar os professores em 

inicio da carreira, achas que é pertinente? 

 

R – …Não sei até que ponto seria pertinente. 

 

H – Porquê? 

 

R – Porque nós temos um percurso académico que nos dá alguma noção das coisas, temos um 

estágio onde conseguimos aplicar e somos avaliados da forma como aplicamos e somos corrigidos 

para conseguirmos melhor esse aspecto, a partir daí passa também por um bocadinho de 



investimento pessoal e de brio profissional. Não sei se será muito necessário esse tipo de apoio, 

porque esse apoio pode ser feito no início do ano. A escola dá-se a conhecer aos professores, os 

professores que já lá estão conseguirem melhorar a forma de ensino e os conteúdos, não é 

necessário traçar os exercícios do início até final do ano, fazer um… mas desenvolverem um plano 

anual, um plano anual de ano, depois dai é mais fácil adequar para um plano anual de turma. 

 

H – Mas se houvesse uma pessoa responsável por acompanhar os professores no inicio de carreira, 

na escola, que tipo de funções é que tu lhe atribuirias? 

 

R – Se isso acontecesse, claro, aí tinha que haver um orientador para cada grupo disciplinar. E esse é 

o papel do coordenador de departamento, ele deve coordenar e deve orientar o seu grupo. 

 

H – Quais são as funções que lhe são atribuídas? 

 

R – As funções que lhe são atribuídas é representação… 

 

H – Ou melhor, quais são as funções que tu achas que…? 

 

R – Neste momento, por onde eu passei é, representação do grupo ou do departamento no conselho 

pedagógico, estruturar o processo de avaliação e deveria de ser tudo aquilo que eu acabei de dizer, 

mas isso passa tudo por documentos que já estão feitos há dez, quinze anos atrás e acrescenta-se-lhe 

a data ou muda-se a data e que estão sempre actuais. 

 

H – E na relação do coordenador com os professores que funções é que achas que ele deveria ter? 

 

R – Como coordenador… 

 

H – Para apoiar os professores? 

 

R – Ele deveria de apoiar, aproximando-se um pouco mais, opinando também um pouco, ou pelo 

menos, opinando não sei se será a melhor forma mas pelo menos conversando, vendo qual é a 

melhor forma de conseguir enraizar o professor à escola, deveria passar por isso. Por todas as escolas 



por onde eu passei nunca tive grandes conversas com os coordenadores que tive. São pessoas que 

normalmente estão muito ausentes, têm reduções em termos de horários e passam muito pouco 

tempo na escola. Aparecem, organizam uma reunião, dão a reunião, vão a conselho pedagógico, 

apresentam as informações do conselho pedagógico ao director de departamento e pouco mais. 

 

H – A relação do coordenador deveria ser mais estreita?  

 

R – Exacto, como coordenadores que são eles devem olhar pelo departamento ou pelo grupo. 

 

H – Achas que por exemplo a observação de aulas, estes professores deram pouca importância?  

 

R – A observação pode não ser para avaliação, não é? Mas poderia e deveria de ser uma forma de 

estarem mais por dentro e de falarem um pouco mais sobre…, ou seja, não digo que sejam 

orientadores, mas são realmente coordenadores de departamento e devem de estar a par de tudo o 

que se passa no departamento, que é uma coisa que eu acho que raramente…existem muito poucos 

coordenadores que o fazem. 

 

H – Que tipo de competências é que lhes atribuías? 

 

R – Que lhes atribuía? Atribuía a responsabilidade de realizar essa tal estruturação do ensino por 

parte da escola, conseguir adequar ao máximo os conteúdos que tem às valências da escola, às 

dificuldades dos alunos e conseguir a partir dai criar um programa de escola. E esse programa de 

escola nunca pode passar ao… tem que haver sempre um ajuste de um ano para o outro. Todos os 

anos se aceitam alunos novos e todos os anos existe uma evolução ou não dos alunos. Se há uma 

evolução tem que haver uma progressão nesse programa de escola, se não houver evolução também 

temos que por o programa de escola em causa. Portanto, têm sempre muito trabalho para fazer, a 

redução de horário deveria de ter repercussão em termos de aulas mas um reforço em termos de 

acompanhamento e estruturação do seu departamento. 

 

H – E que tipo de profissionais é que eles devem de ser para fazerem esse trabalho? 

 

R – Que tipo de profissionais? 



 

H – Sim. Que competências é que lhes atribuis, tanto competências profissionais como 

competências pessoais? 

 

R – Têm que ser… o orgulho acho que faz parte, tem que ser orgulhosos naquilo que fazem, para 

terem esse brio de conseguirem atingir uma coisa cada vez melhor, devem de ser bons gestores, 

porque têm que gerir uma data de incógnitas. O que são incógnitas? São os professores que 

aparecem, são os professores que lá estão, todos os professores têm expectativas. Têm que gerir 

também a forma de estar entre o departamento e o conselho pedagógico, têm que gerir bastante 

bem a imagem do departamento perante a escola, perante o conselho executivo, portanto é uma 

pessoa que tem que estar presente, tem que ser objectiva, tem que ter muito brio profissional e tem 

que estar ligada, mais ligada à escola. 

 

H – Achas que deve existir uma formação especializada para isso? 

 

R – Acho que provavelmente seria, acho que para isso acontecer, para eles conseguirem ajustar a 

tudo isso eles tinham que conhecer um bocadinho mais…mas eu acho que as pessoas deveriam já ter 

adquirido, que é ter um profundo conhecimento sobre conteúdos, um profundo conhecimento da 

escola, portanto, não pode ser coordenador da escola uma pessoa que está lá… no primeiro ano que 

lá aparece, ou então tem que fazer um estudo exaustivo, uma caracterização muito grande da escola, 

dos alunos e dos professores, portanto para conseguir fazer isto tudo a caracterização tem que ser 

muito esmiuçada. Ao fim ao cabo é tudo aquilo que nós fazemos quando entramos numa escola, no 

estágio nós temos que caracterizar os alunos, temos que caracterizar a escola, temos que caracterizar 

colegas, até aí, como formação inicial nós também passamos por isso depois eles só tem que 

desenvolver e ter esse tal brio profissional para conseguirem fazer cada vez melhor. 

 

 

 

 

H – A experiência é importante? 

 



R – É bastante. Uma pessoa que seja nova na tarefa nunca vai ter o mesmo resultado ou dificilmente 

vai ter o mesmo resultado que uma pessoa com o mesmo empenho, com mais uns anos de traquejo. 

Agora isso é a eterna dúvida, quanto mais cedo começares a fazer, se calhar mais cedo vais ter 

experiência, não é? É uma questão de tentativa e erro. 

 

H – Quando falamos em experiência, falamos na leccionação, falamos na parte da gestão, falamos 

em tudo? 

 

R – Uma pessoa experiente, é uma pessoa que sabe estar perante um órgão que é superior e que ele 

não se pode impor mas tem que lhe dar razões para se dar a ouvir, tem que ser uma pessoa que não 

deve impor ao grupo, mas que deve realmente orientar e fazer acreditar a todo o grupo que 

realmente aquela orientação é a melhor forma de se atingir o fim, tem que ser uma pessoa muito 

activa, porque no conselho pedagógico tem que apresentar propostas e essas propostas tem que ser 

aceites, portanto tem que ser activo para apresentar essas tais propostas e criar razões para que 

essas propostas sejam aceites, tem que ser muito consciente, para não ser muito… como é que eu 

hei-de dizer…não ser muito…não ambicionar demasiado, porque muitas das vezes as pessoas que 

estão a coordenar e estão nesses cargos vêem a excelência como a principal finalidade mas não vêem 

que para chegarem à excelência que existem pequenos pontos que fomentam a excelência, portanto 

tem que ter os pés na terra, tem que ser realistas. 

 

H – E passar esse tipo de experiência para os professores mais novos? 

 

R – Sim. 

 

H – Uma última questão tem a ver com a questão da avaliação, achas que um professor 

responsável por apoiar os professores mais novos teria também um papel na sua avaliação? 

 

R – Neste momento é, neste momento o coordenador é a pessoa que avalia, são professores que já 

são… titulares, portanto o professor titular é o único que pode avaliar os professores. 

 

H – E vez algum problema nisso em apoiar e avaliar? Em ser a mesma pessoa? 

 



R – Não, acho que… o meu orientar também me apoiou e também me avaliou, porque a avaliação 

não passa só pelo resultado final. Tal como nós avaliamos os alunos, os alunos têm um índice de 

aptidão natural e o objectivo é traçar-lhes objectivos para conseguirem evoluir, para que eles se 

superem, agora a superação vai através da apresentação de problemas, da correcção das 

imperfeições e nós vemos se realmente eles estão a cumprir, ou pelo menos a deixarem-se orientar e 

a deixarem-se corrigir, porque evolução ao longo do ano vai haver sempre, a não ser que as pessoas 

não queiram mesmo trabalhar, portanto a elevação dos conhecimentos ou da aptidão vai acontecer 

sempre, agora com as correcções a evolução pode ser maior, ele pode orientar a chegarmos ainda a 

um maior nível e pode ver se realmente a pessoa que está a ser orientada e por sua vez avaliada tem 

humildade suficiente para conseguir cometer os seus erros e tentar melhor. Portanto ser orientar e 

avaliador não me suscita qualquer problema. 

 

 

 

 

 

 

  

       

 


	H – E em relação ao Grupo de Professores do Departamento?
	H – E isso torna o teu trabalho mais difícil?
	H – E o relacionamento com os teus alunos?
	H – Tens sentido algumas dificuldades em controlar os comportamentos mais desviantes?
	R – Este ano.
	H – Este ano e nos outros anos?
	R – Não percebi.
	H – Falas no estágio agora?
	H – Achas que esse apoio deve passar pela escola?
	H – E o departamento tem alguma responsabilidade nisso?
	R – …Não sei até que ponto seria pertinente.
	H – Porquê?
	H – Quais são as funções que lhe são atribuídas?
	R – As funções que lhe são atribuídas é representação…
	H – Ou melhor, quais são as funções que tu achas que…?
	H – E na relação do coordenador com os professores que funções é que achas que ele deveria ter?
	R – Como coordenador…
	H – Para apoiar os professores?
	H – A relação do coordenador deveria ser mais estreita?
	R – Exacto, como coordenadores que são eles devem olhar pelo departamento ou pelo grupo.
	H – Achas que por exemplo a observação de aulas, estes professores deram pouca importância?
	H – Que tipo de competências é que lhes atribuías?
	H – E que tipo de profissionais é que eles devem de ser para fazerem esse trabalho?
	R – Que tipo de profissionais?
	H – Achas que deve existir uma formação especializada para isso?
	H – A experiência é importante?
	H – E passar esse tipo de experiência para os professores mais novos?
	R – Sim.
	H – E vez algum problema nisso em apoiar e avaliar? Em ser a mesma pessoa?

