
 

O tema que vamos falar conduz-nos para as funções do tutor como apoio aos professores 

principiantes. Primeiro gostava que me falasses do tipo de dificuldades que tens sentido, ou 

que já sentiste, desde que estás integrado no ambiente escolar, como tens superado essas 

dificuldades, para tentarmos saber que papel teria o tutor no apoio às tuas funções docentes. 

 

Já referiste que tens na escola funções lectivas e não lectivas (desporto escolar). Que tipo de 

dificuldades tens sentido em cada um desses papéis? 

 

Antes de mais, as dificuldades que eu senti este ano foi logo à chegada à escola... portanto 

com a organização, naturalmente, do departamento. Desde os espaços de aula, que na escola, 

apesar de serem espaços muito bons... há por exemplo um espaço que é em diferentes sítios 

da escola, portanto em que não podes ocupar o mesmo... o espaço todo ao mesmo tempo, por 

exemplo... portanto, toda a organização da escola... mas isso é normal, faz parte do início. 

Desde... da própria organização do departamento, com os alunos...o que se faz, quais as 

obrigações dos professores, quais as obrigações dos alunos... os deveres de uns e de outros à 

ajuda que uns podem dar aos outros e para colmatar essas dificuldades, eu nãotenho 

problemas absolutamente nenhuns em perguntar. A primeira vez que entrei na escola reuni 

com a coordenadora de departamento... foi impecável comigo. Está sempre disponível para 

ajudar e sempre que tenho alguma dúvida, pergunto e tem-me respondido na altura... seja 

com a coordenadora, seja com qualquer um... portanto, acho que... aquele departamento é 

bom. Agora, ao nível de... mesmo da minha circulação na escola acho que isso é o normal ao 

início do ano. Não sabes bem por onde andar... o que é o quê... nós temos outro problema – 

ou não – que o departamento de Educação Física fica muito longe da sala de professores, por 

exemplo. Eu raramente vou à sala de professores, estou sempre lá uma vez ou duas por 

semana, mas é muito pouquinho, por causa das reuniões e tal... agora... de resto, a nível de 

leccionação as dificuldades... achei que iria ter dificuldades porque já algum tempo que não 

estava com este tipo, tenho estado com o 1º Ciclo, e... mas não. As coisas têm corrido mais ou 

menos bem... tenho a sorte de ter uma colega, já de longa data, no departamento e vou 

falando com ela, portanto... 

 

Vais partilhando algumas coisas? 

 

Exactamente. Partilhando algumas coisas, o que fazer, como fazer, enfim... tem sido...não tem 

havido grandes problemas por enquanto.... 



 

Falaste em duas coisas: as dificuldades que tens sentido quanto à organização escolar e 

arelaçãoque tens com a chefia do departamento; em dificuldades que pensavas que irias ter 

na aula. Em relação à organização escolar, consegues definir melhor essas dificuldades? 

 

Na escola propriamente dita foi tudo mais ou menos normal. A nível de gestão escolar, de 

materiais e de optimizaçãode espaços... ao início aquilo...os primeiros 15 dias ou 3 semanas, 

ainda por cima vou pouco à escola, estou pouco presente por causa do horário... por exemplo 

há determinados parâmetros que estão todos definidos: se as condições climatéricas não 

permitem ter aula prática, há sempre uma sala disponível, junto ao ginásio, para a Educação 

Física. Estão três turmas a leccionar ao mesmo tempo. Quem tem prioridade é a turma mais 

baixa. É a primeira vez que a escola tem o 5ºAno, tem 2º Ciclo, portanto se eu estou... há um 

dia em que eu estou com a turma mais baixa que é o 7º Ano e os outros são todos 10º e 11º, aí 

tenho prioridade. Há outro dia que não. Tenho dois 5º e tenho que ir... aconteceu ontem por 

exemplo... tive que ir à procura de salas de aula e andar ali no meio da escola a ver se 

encontrava uma sala de aula para dar... para continuar a aula. Portanto, é essa gestão, 

digamos, que às vezes nos apanha de surpresa e ficamos um bocadinho... e tu ao início podes 

nãoligar muito a isso e quando as coisas acontecem... então e agora? Espera lá! Mas quem é 

que está, quem é que não está... como é? Sou eu que vou para a sala? Sou eu que tenho de a 

procurar? Estás a perceber? É a esse nível. A nível do material mesmo está previsto os alunos 

nos ajudarem... irem mesmo à arrecadação com o professor e ajudarem e eu, por exemplo, 

não os deixava entrar lá. Ficavam à porta, eu é que ia colocando o material... portanto, são 

pequenos pormenores que até tu entrares na dinâmica, na rotina normal... e acho que isso é 

normal acontecer, porque não conheces, não estás habituado. Ao início, nas primeiras duas 

semanas, confundia os dois espaços exteriores, não sabia qual era o Exterior 1 e o Exterior 2. É 

o normal, a nível da gestão escolar. Relativamente a Secretaria e Conselho Executivo, sempre 

que precisei fui... nunca tive problemas absolutamente nenhuns, barreiras absolutamente 

nenhumas, antes pelo contrário... pelo menos na Secretaria como percebem que são 

professores novos na escola são impecáveis, explicam absoluamente tudo... e... as dificuldades 

que eu tive foram a esses níveis. 

Em relação à sala de aula... 

 

Em relação à sala de aula houve uma coisa interessante, que eu deixei as actividades de 

enriquecimento curricular, antes de ser colocado, porque já nãobme estava a sentir bem 

naquilo, já estava a cristalizar... no primeiro ano a seguir ao estágio foi muito importante... 



uma aprendizagem completamente diferente daquilo a que eu estava habituado na altura. Foi 

o contrário, foi o inverso, portanto... eu dei estágio ao 9º e ao 10º ano e depois entro no 

1ºCiclo e é... completamente diferente, mas extremamente importante eu acho... e achei... 

fiquei com essa sensação. O segundo ano achei a mesma coisa e no terceiro ano já não... senti 

que já não estava a fazer ali um bom trabalho, já não estava a gostar do meu trabalho, já 

estava muito saturado, já estava cansado e então optei por não... não devia estar ali. Devia 

estar uma pessoa com...ou mais nova... ou o que quer que seja... eu pelo menos já não me 

sentia bem com aquilo que estava a fazer. Por acaso fui colocado. Jánão estava à espera, mas 

pronto. E, portanto, ao nível da leccionação achei que foram dois anos e meio com o 1º Ciclo e 

achei que eventualmente iriam existir algumas dificuldades agora com... a escola, mas não. Por 

acaso, apesar de ter uma turma complicada, que eu já estava à espera, porque um professor 

que é colocado numa escola mais tarde, é natural que aconteça e que seja as piores turmas 

que os outros libertam. Normalmente acontece. E avisaram-me também – se calhar foi por 

isso – alertaram-me que a turma não era fácil e então ainda reforcei muito mais as regras na 

sala de aula no início do ano. Acho que fez algumadiferençae a partir daí as coisas ficaram 

bem. Também já passei isto com esta turma, já senti, mas acho que isso é normal também... 

houve uma aula que eu senti que a perdi, ou seja, tinha planeado uma determinada forma e 

eles não corresponderam e depois não consegui agarrar na aula outra vez... no final da aula 

não corresponderam, lá está... por causa do espaço. Eu confundi o espaço, levei o material 

errado para o exterior e depois tive de inventar na altura. Ou seja, omeu planeamento não foi 

o correcto para aquele espaço. E... independentemente da adaptação, senti que não tinha sido 

uma boa aula. É normalacontecer. Agora, dentro das matérias que nós damos, dentro do que 

está definido no planeamento de cada ano e de cada ciclo... com os objectivos terminais... 

apesar de ali na escola não serem objectivos terminais... são competências... se fazes de uma 

determinada forma, se outro colega faz de outra forma, por acaso falamos um pouco entre 

nós... entre departamento e as coisas têm sido resolvidas... pacíficas. Isso é uma coisa boa. 

Pelo menos, naquela escola, o departamento está muito bom. Tem professores muito 

experientes, a coordenadora... há três professores que já foram orientadores de estágio no 

departamento, a coordenadora no ano passado era a presidente do Conselho Executivo... 

enfim, estão perfeitamente enquadrados com... e para além de ajudarem, gostam de estar 

presentes com a malta mais nova e gostam de falar connosco, porque há novas estratégias, há 

novas coisas... isso facilita muito. Achei que iria ter mais dificuldades precisamente porque já 

não dava aulas deste tipo há algum tempo ...mas não... por enquanto... 

 

Têm-te ajudado em que sentido? No plano didáctico... 



 

Não, não... no meu planeamento não, mas por exemplo ao nível do basquetebol, ou de uma 

matéria qulaquer... do andebol, por acaso é bom também, porque há professores mais fortes 

em determinadas matérias e são experiências de anos lectivos deles, para fazer o passe 

porque é que não os pões assim, tu fizeste assim mas olha, lado-a-lado... em vez de fazeres de 

uma determinada forma experimenta assim... mas isso acontece... é inverso também, ou seja, 

ainda ontem tive essa experiência com uma colega, precisamente em relação ao 

basquetebol... ela era do basquetebol... apesar de não ser do mesmo ano...de ser do 5º Ano, e 

eu pelo facto de ter tido o 1º Ciclo e ter um 4º Ano e ela ser só este ano a primeira vez que ela 

teve um 5ºAno, sempre teve secundário, que é uma diferença grande... tivemos ali uma troca 

de informação que foi engraçada, porque aí foi o contrário... ela ter sentido alguma dificuldade 

porque as coisas são completamente diferentes no secundário. Tem de ser tudo muito mais 

lúdico. Acaba por ser também importante ás vezes – neste caso foi – porque é a primeira vez 

que a escola tem o 2º Ciclo, o inverso também pode ser positivo. Neste caso os joguinhos do 

basquetebol, os espaços, os grupinhos que se devem formar – três ou quatro de quatro ou 

cinco elementos – as coisas têmde ser muito mais dinâmicas do que no secundário. 

 

Ainda sobre as dificuldades que tens sentido... falaste-me que tinhas ficado com uma turma 

difícil e que tinhas uma expectativa que estava condicionada por esse factor. Tens tido 

problemas com a indisciplina dos alunos? 

 

Não, não... 

 

A tua expectativa então foi... 

 

Eu julgo que foi muito importante as duas primeiras aulas que apostei muito nas regras e 

orientações dentro da sala de aula e que ia ser intolerante com certas e determinadas 

situações e, portanto, acho que isso fez alguma diferença. 

Na própria escola, o facto de os teus colegas terem muita experiência na administração 

escolar tem tornado o papel da escola mais na sombra em termos de apoio dos 

professores... a escola desenvolve alguns momentos em que promove apoio aos professores 

novos? 

 



Não...as acçõesde formação são dirigidas a cada departamento... aparecem lá os os flyers e as 

publicações sobre as acções de formação... nós neste momento temos duas expostas... quem 

quiser... a coordenadora... 

 

Mas são os centros de formação de professores que os promovem ou a escola? 

 

... promovido pela escola nada... até porque o conselho executivo neste momento é 

fraquinho... a esse nível não há apoio nenhum... 

 

Quanto ao espaço e ao material... o facto de teres material adequado aquilo que queres 

fazer, não encaras isso como um bom apoio? Ou é uma coisa normal? 

 

Isso é organização do departamento... nós temos material de exterior e material de interior... e 

o material de exterior é mais do que suficiente para fazeres tudo e mais alguma coisa. Os 

espaços exteriores são bons, mas estão muito diferentes... o Exterior 1 e o Exterior 2.  

 

A gestão do material e do espaço é feito pelo departamento de um modo autónomo... 

 

E o departamento é bom, é forte. Não ficas com a sensação de: bom, se calhar ali poderia 

ajudar-me outra coisa qualquer e portanto há ... acho que estão criadas todas as condições 

para dares variadíssimas matérias em cada espaço. Essa organização é do departamento, da 

coordenação do departamento. Estou convencido também que mesmo que tu queiras abordar 

uma matéria qualquer que não está à partida definida para aquele espaço.... avisas as 

instalações, o responsável pelo material: vou levar... ou fiz isto... e funcionou. A partir daí fica 

contemplado para aquele espaço. 

 

Referiste que recorres aos teus colegas e ao departamento para resolveres algumas 

situações pontuais, seja sobre a organização escolar seja sobre a sala de aula. Existiram 

algumas situações em que para superares as dificuldades recorreste à tentativa e erro e 

resolveste por ti? Do género: deixa experimentar isto e ver se funciona? 

 

Isso acabou por acontecer no que eu diss há bocadinho. Por uma errada gestão do espaço, em 

que tentei abordar uma matéria que não estava contemplada naquele espaço, não deu... não 

funcionou, logo ao início. Retirei... abordei outras duas matérias e o que aconteceu foi que 

fiquei muito tempo...tinha três matérias e passo só para duas... fiquei... e são aulas de noventa 



minutos... fiquei muito tempo com a mesma matéria, apesar de terem determinadas... de 

serem exercícios diferentes, com abordagens diferentes... senti que realmente que o erro foi 

esse, foi ter ficado muito tempo e a miudagem saturou, antes do tempo, antes do término da 

aula. Para além disso, por exemplo, houve um momento que eu achei muito importante, que 

foi o corta-mato. Eu já explico porque é que estou a puxar isto. Aquando da última semana de 

aulas, em que estão reunidos todos os professores, naturalmente, eu, por exemplo, não me 

encontro com todos, porque estou pouco presente, apesar de, pelo horário que tenho... até 

acho que estou muito presente, mas é pouco... no corta-mato o envolvimento da comunidade 

escolar, ao nível dos alunos, é muito, muito grande e em conversa foi extremamente 

enriquecedor, porque tu no corta-mato: olha aquele teu aluno , não sei quê... no outro dia fez 

isto... ou aquele faz não sei o quê, ou o outro no voleibol fez não sei o quê... ai faz? No andebol 

ou que seja um tosco ou que é muito bom, seja o que for. Isso também é extremamente 

proveitoso porque acabas por falar um pouco num exemplo, ou dar um exemplo de aula, 

acabas por explicar também o que fizeste, qual foi o enquadramento e depois há um feedback 

do colega: então... olha... para a próxima faz assim ou tenta...pronto... eu achei que esse 

momento foi importante. Para além do mais, outra coisa, para reforçar o que disse há pouco, 

nós de quinze em quinze dias temos sempre reuniões de departamento e a seguir à reunião 

vamos sempre almoçar todos... portanto... e aí é giríssimo, porque há uma troca de 

informação enorme. Apesar de haver alguma brincadeira acaba sempre por... é muito 

importante... acabas por falar e trocar experiências de sala de aula... 

 

Num ambiente informal... 

 

Exactamente...isso é muito importante. 

 

Alguma vez sentiste necessidade de recorrer a um ex-orientador na tua formação inicial? 

Não...  

 

Não sei que tipo de relação tinhas com os teus ex-orientadores... 

 

Apesar de ter uma excelente relação como orientador pedagógico, não científico, mas o 

pedagógico e temos amigos comuns hoje... 

 

O orientador da escola... como estagiário, não da faculdade... 

 



Da escola, da escola. Não aconteceu e já tivemos juntos em ocasiões e são conversas normais 

sobre a escola, como tem sido, como não tem... mas não senti essa necessidade de ... 

 

Ligar e ... sentiste-te amparado peloscolegas da escola? 

 

Sim, sim. 

 

Imagina que tens uma pessoa na escola que tem esta função de te integrar no ambiente 

escolar. Como achas que teria de ser essa pessoa? Que tipo de características teria o seu 

trabalho? Se seria um trabalho de apoio quase terapêutico, de acompanhamento,  de 

questionamento e reflexão? Em que áreas deveria intervir? Que perfil teria? 

 

Primeiro acho que, obrigatoriamente, teria de pertencer à escola... teria de conhecer muito 

bem a escola... não sei se é isso que está previsto ou não... presumo que sim... não sei... 

espero que sim. Depois ao nível de apoio, acho que deve ter, lá está, inicialmente, ao nível da 

gestão da própria escola... como funciona, deve conhecer o ambiente escolar, os alunos, bem 

como os colegas, o Conselho Executivo, todo o envolvimento da escola, deve ser uma pessoa 

que tenha esse conhecimento... porquê? As dificuldades iniciais que eu senti na gestão da 

escola e não da turma, mas da escola, isso seria colmatado, rapidamente. Depois o apoio ao 

longo do ano... 

 

Como achas que isso seria colmatado? 

 

Com uma informação prévia sobre a escola, sobre como as coisas funcionavam. Aqueles 

primeiros quinze dias, digamos, são fundamentais para isso, portanto... com alguma 

insistência, claro que surjem sempre questões e eventualmente algumas dúvidas, mas acho 

que o início do ano é fundamental para saber como funciona a escola... como funciona o teu 

departamento, quem é quem... é o que eu digo... eu, felizmente, conhecia pessoas naquele 

departamento, já tinham passado pessoas por lá, pela escola, que eu conhecia, que eram meus 

amigos... conhecia-os perfeitamente e há essa identificação também, ao fim ao cabo, não só 

do departamento, como minha... ao nível da gestão acho que era importante no início, ou 

poderia ter um papel importante ao nível da gestão da escola... lá está, com reuniões 

informais, duas, três, não sei... isso agora é mais complicado. Ao longo do ano, caso não exista 

o ambiente que eu tenho na escola - também sei que nem todas as escolas são assim – é 

importante que haja essa discussão, que haja essa... a discussão que eu tenho eventualmente, 



ou a partilha de estratégias que tenho com alguns, também não é com todos, atenção... com 

alguns colegas, acho que é importante... o que estaria... estarem sempre presentes, portanto, 

se não existe no departamento o papel, essa figura teria de o fazer ou era importante que o 

fizesse. Se não existe essa relação com o departamento, obrigatoriamente – não é 

obrigatoriamente – mas pelo menos deveria existir ou estar presente essa relação com a figura 

que tu dizes. Porque é fundamental essa partilha de estratégias, de acontecimentos, que nos 

faz estar cada vez mais atentos. Acho que faz a diferença toda na salade aula nós estarmos 

atentos e termos a noção da resposta que os alunos estão a dar. Saber exactamente se estar a 

fazer um bom trabalho, se estás a atingir os teus objectivos, ou não. Porque, isto é como 

tudo... tu dentro da sala de aula vês as coisas de uma determinada forma e de fora as coisas 

parecem completamente diferentes, portanto, é importante que haja essa relação com 

alguém. Nós, por exemplo, na escola, os espaços exteriores, há dois espaços e um meio... um 

espaço com dois campos completamente opostos da escola ... um meio espaço e outro espaço 

estão relativamente perto e aí nós conseguimos observar e é o que acontece com a minha 

colega. Nós estamos a dar aulas lado a lado e às vezes há situações em que olhamos... não é 

para controlar absolutamente nada, mas em que observamos... é sim para percebermos: ah 

estás a fazer dessa forma, podias experimentar assim... ou então tu fizeste assim e eu faço 

assado e se calhar vou experimentar assim... se isso não acontece, se os espaços por exemplo 

numa escola qualquer são completamente diferentes ou se o departamento e os colegas não 

partilham absolutamente nada contigo... para mim é importante esse diálogo com alguém 

exterior à tua aula. E não é só agora... acho que ao longo da tua carreira, se pretendes fazer 

um bom trabalho, apesar de teres algumas certezes quanto a algumas estratégias que utilizas 

e que funcionam, quanto mais não seja é um reforço... 

 

Os contextos também mudam... 

 

Exactamente. Os alunos também mudam, as turmas também mudam, portanto não podes ter 

sempre a mesma estratégia ao longo de todos os anos, nem pouco mais ou menos. Acho que 

essa figura, a existir, não vejo qualquer tipo de problema... a existir acho que seria muito mais 

benéfica nesse sentido. Inicialmente ao nível da gestão escolar e ao longo do ano como troca e 

partilha de estratégias e de opiniões e de visões até da sala de aula. Não numa perspectiva de 

controlo e de avaliação, apesar dela existir, mas sempre numa perspectiva de enriquecimento 

individual de cada um. 

 



Seria uma figura fundamental ou achas que passavas bem sem o tutor e que a escola e o 

departamento... 

 

Depende do departamento em estás integrado, porque se for um departamento que é o meu 

caso... eu tenho este tipo de relação com alguns colegas... de partilha, de falarmos sobre a 

aula, sobre os alunos, sobre alguns problemas que existem... não sei se faz parte da média, ou 

se é realmente uma excepção, não sei... acredito que haja... que existam escolas em que os 

departamentos são assim... e aliás os departamentos de Educação Física por norma são mais 

abertos. Também acredito que haja departamentos que são precisamente o oposto. e se assim 

é estás um bocadinho.... isolado. 

 

Em relação às competências desse tutor. Que competência teria de ter para fazer um bom 

trabalho? 

 

Competências... a que nível? 

 

Falo de competências pessoais ou profissionais, tipo de formação... 

 

Inicialmente acho que deveria ser... uma figura presente... lá está...  e para ser presente na 

escola tinha de fazer parte dela... para ter o connhecimento... eu acho que é fundamental 

conhecer exactamente como a escola funciona e conhecer exactamente o departamento. 

Quem é quem. Portanto, acho que deve ser uma pessoa da escola. Experiente ou não... 

minimamente... quer dizer... para ter esse tipo de conhecimento tem de ser minimamente 

experiente, ou pelo mensoestar naquela escola dois ou três anos. Agora... o perfil... claro que 

tem de ser... tem de ter uma área específica ou ser um especialista em determinada área... se 

for ao nível da gestão escolar... tudo bem... porque acho que, sinceramente, são... podem ser 

as principais dificuldades iniciais. Senão, tem de ser uma pessoa, julgo eu, não com o papel de 

um orientador... de um orientador de estágio... não é por aí... eu acho que não é por aí... não 

tem de estar presente como um orientador de estágio aa escola, que está lá todos os dias, mas 

deveria ser um... eventualmente... um... quer dizer, isto depois cria algumas barreiras se for 

um colega teu de departamento... ou pode criar algumas barreiras se, por exemplo,  for um 

colega teu de departamento, eu acho. Por aí poder ser muito complicado. Agora... lá está... 

tem de ser uma pessoa aberta, uma pessoa com um conhecimento... tem de ter um 

conhecimento perfeito também, por exemplo, ao nível da direcção de turma, porque pode-te 

acontecer teres uma direcção de turma e aí existirem... eu não a tenho... aí podem existir... eu 



julgo que, no início se calhar, podem existir maiores dificuldades... dificuldades ao nível da 

direcção de turma... mas... eu acho que pode ser complicado, porque por um lado deveria ser, 

ou poderia, ser um colega do departamento, por outro isso também pode ser uma barreira 

muito grande. 

 

Porquê? 

 

Porque, eventualmente... repara: eu tenho uma relação óptima com o departamento... com 

todos os colegas, mas se houver um que especificamente tenha essa função eu acho que nós, 

professores em início de carreira, também deveremos ter perfeita consciência do papel dele e 

até onde isso vai... que tipo de avaliação é que isso pode ter ou não... porque, como eu estava 

a dizer, sefor específico, ou seja, se for especificamente um colega teu de departamento pode 

causar alguns transtornos... bom eu... se calhar... à situações que eu eventualmente falo com 

os meus colegas e poderia não falar com ele, sendo ele também da escola. Há distinções... ou 

seja as funções tem de estar muito bem esclarecidas, porque pode causar alguns problemas... 

eu não tenho problema absolutamente nenhum, mas entrares na escola, meteres alguém 

novamente a meter-se no teu planeamento, a meter-se... quer dizer...pode ser não só um 

bocadinho saturante como pode ser entrave... eu acho. Eu não tenho problemas 

absolutamente nenhuns...mostrar o que faço, o que não faço, até gosto disso. Mas pode ser 

uma coisa um bocadinho delicada. Tendo um colega teu da escola pode... tenho algumas 

dúvidas... não sei dizer... acho que deve ser uma pessoa da escola... pelo menos que tenha 

passado por lá há relativamente pouco tempo... para ter um conhecimento perfeito de toda a 

organização da escola e do departamento especificamente. Sendo da escola... pode criar 

algumas dificuldades, algumas barreiras. 

Quanto ao perfil deste novo... 

 

Desta nova figura... 

 

Queres definir melhor? O novo estatuto da carreira docente sugere que o tutor tenha 

formação especializada numa destas áreas: formação de formadores, supervisão pedagógica, 

organização e desenvolvimento curricular... tinhas pensado nisto? 

 

Em formação de formadores... é uma estratégia para saberes lidar melhor... lidares com o 

outro, ou seja, neste caso com o professor... com o colega... ao nível da supervisão pedagógica, 

não me lembrei de ser esse o nome, mas a era esse nível que eu queria dizer ao início que era 



ao nível da gestão escolar... saber exactamente como as coisas funcionam. Por aí, acho que é 

importante. Acho que é mais por aí. A minha questão é ser da escola ou não. Acho que pode 

ser benéfica por um lado, mas acho que pode criar algumas barreiras por outro. Porque eu 

julgo... 

 

Por uma questão de estatuto? 

 

Talvez... julgo que pode haver problemas que de se penalizar essa relação, ou seja, faz parte do 

departamento, falo contigo agora de uma determinada forma... depois no almoço com os 

outros vou acusar, eventualmente alguma... portanto essa relação vai ser muito específica. Tu, 

ao fim ao cabo, acabas por abrir demasiado o jogo, acho que isso faz sentido e revelar 

exactamente quais são as tuas verdadeiras dificuldades e a partir daí, por ventura, chegar ao 

departamento pode ser de alguma forma... ou pode não ser benéfico, digamos. Portanto, eu 

não sei... neste momento tenho dúvidas se deveria ser ou não um colega da escola, do 

departamento. Porque..... a situação quebra-se ali a relação. 

 

Está previsto um papel na avaliação no tutor... Tem um papel avaliativo relativamente aquilo 

que tu fazes... Achas que essa situação... 

 

As funções têm de estar perfeitamente definidas. Eu comecei por aí... porque pode ser muito 

delicado uma situação dessas... porque... tu eventualemnte partilhares algumas coisas com 

colegas de departamento... lá está... eu não tenho problemas absolutamnte nenhuns: olha eu 

tenho dificuldade ali, ou tenho dificuldade aqui... isso aconteceu comigo em estágio... tentar 

arranjar estratégias... falava com os outros colegas que eram de outras áreas... reservas nunca 

tive... há-de haver quem tenha. Agora, também sei que se o protocolo for quebrado, se essa 

partilha de estratégias e de conhecimentos for... não for totalmente filtrada e passar para 

fora... que... o protocolo é quebrado, a relação é quebrada e a partir daí as coisas ficam muito 

mais complicadas. A nossa avaliação fica muito mais limitada, bem como, eventualmente a do 

avaliador... do tutor. Se deve fazer parte da escola ou não, não sei. Sinceramente, não sei... 

não pensei muito bem nisso, mas que tem de ter um conhecimento perfeito da escola, sim. 

 

Para terminar... esta questão do perfil de competências... do ponto de vista pessoal como 

deve ser o tutor? 

 



Experiência tem de ter. Depois tem que dominar... eu acho... tem de dominar minimamente 

todas as áreas e matérias que serão abordadas dentro do currículo. Porque, por exemplo, eu 

posso ter dificuldades ao nível da ajuda na ginástica de aparelhos... que tem, por exemplo, no 

trampolim... mortais e não sei o quê não faço porque tenho dificuldades, não tenho essa 

experiência. Eu preciso de saber exactamente como é e se for preciso exemplificar até... eu 

acho que é importante... a partir do momento em que se põe em causa a segurança dos alunos 

as coisas ficam muito delicadas. Para além disso, tem que ter esse conhecimento profundo de 

todas as matérias, obrigatoriamente tem de ser um... obrigatoriamente não, mas deveria ser 

um professor minimamente experiente... tem de ser uma pessoa, mesmo não estando na 

escola, tem de ser uma pessoa presente, disponível. Não só para ti como para o 

departamento... tem de saber quem é aquela figura, se está, se não está, como está... também 

tem de se dar a conhecer, portanto... uma pessoa que tem de passar pela escola, tem de 

passar por aquela escola especificamente. Tem de estar sempre disponível e aberto também, 

ou receptivo, a novas estratégias e a novas situações que também vão surgindo. Mas acho que 

não vau ser fácil a escolha ou a definição exacta do perfil desse tutor, porque é uma situação... 

eu acho que é uma situação delicada. Há quem não tenha problemas absolutamente nenhuns, 

mas há quem os tenha. Sabemos que muitas vezes os professores inexperientes que acabam o 

estágio e não têm a certeze se é aquilo que querem e que se são bons no que fazem e se 

fazem um bom trabalho e se calhar precisavam de um segundo estágio. O tutor pode ser, às 

vezes, importante nesse sentido... não vai ser fácil... 

 

Vamos esperar que este trabalho contribua para acender a luz... 

 

Exactamente. 

 

Resta-me agradecer a tua participação, e garantir o anonimato do entrevistado, da escola e a 

restrição do uso destes dados ao estudo que proponho. 


