
 
 
H – Gostava que começasses por falar do teu início de carreira e que te reportasses 

às dificuldades que sentiste nesse percurso. 

 

M – Há vários tipos de dificuldades. Posso começar por aquela que é lógica que é a 

dificuldade na colocação. O facto é que já lecciono à quatro anos e todos os anos não 

sei onde vou estar no ensino. Está a terminar um ano, para o ano não sei onde vou 

estar a partir de Setembro, Outubro. Isso leva a que a nível do planeamento, 

programação, tudo o que tu possas pensar de um ano para o outro não seja feito. 

Partes sempre do início, do zero, para trabalhar com aquelas turmas. Depois, para 

além disso, as dificuldades que tu encontras por ser escolas diferentes, os materiais 

que tens de usar, o espaço que tens para trabalhar, conhecer novos colegas de 

grupo … mas também são dificuldades que depois são sempre superadas após 

começares a trabalhar e daí não vejo grandes problemas. Relativamente mesmo à 

leccionação e que vai um pouco de encontro à questão de teres um professor que aqui 

é… no primeiro ano após estágio não senti grandes dificuldades, foi no fundo… 

terminei o estágio, continuei o meu período de leccionação, não tive ninguém que me 

acompanhasse nem senti nenhuma grande dificuldade que me lembre que possa 

registar.  

 

H – Quando chegaste à escola não tiveste nenhuma dificuldade em te integrar? 

 

M – Se calhar parte de uma questão de hábitos, todos os anos estás a conhecer uma 

escola nova. As escolas em que tenho estado… chego e rapidamente me integro nos 

grupos. Os professores que estão nas escolas também já estão habituados a que 

cheguem sempre professores novos e então acolhem-te logo com muita simpatia e 

procuram mostrar-te logo como é a escola… pelo menos é o que tem acontecido 

comigo. Como são as escolas, as condições que temos para trabalhar, ás vezes falam 

um pouco dos alunos, porque já os conhecem de outros anos e tem sido relativamente 

fácil. Não tenho encontrado grandes dificuldades a esse nível.  

 

H – E relativamente à relação com os alunos? Sentiste alguma dificuldade? 

 

M – Nada assim que eu possa registar de anormal. Obviamente como já trabalhei com 

vários anos de escolaridade há anos que posso dizer são mais complicados que 

outros de trabalhar. Mas também tu adaptaste ao ano e depois não surge assim nada. 



Em cada turma há casos diferentes, podem aparecer casos particulares que te 

causem algumas dificuldades, mas nada assim transcendente. Nada de mais que se 

possa registar.  

 

H – Os casos que identificas como complicados têm a ver com indisciplina, ou…? 

 

M – Quando digo casos complicados pode ter a ver com indisciplina de um ou outro 

aluno, mas nada de mais que não possa acontecer noutra disciplina qualquer. Tem 

mesmo a ver com questões particulares de alunos que é mais ou menos complicado 

trabalhar com eles. Mas nada assim que seja por causa da escola ou por causa de ti, 

coisas normais da educação. 

‘ 

H – Relativamente ao processo ensino aprendizagem sentiste-te preparado para 

leccionar, alguma dificuldade? 

 

M – Após o ano de estágio, o que trabalhamos naquele ano ficamos depois mesmo 

preparados para trabalhar ao nível da leccionação. As dificuldades que podem 

aparecer mais têm a ver com os cargos. Quando vi que tinha sido colocado como 

director de turma. Nunca tinha feito e a primeira vez fiquei assim um bocado… tive de 

procurar coisas, tive que ler, tive que me formar mais naquela situação específica, mas 

depois os próprios colegas da turma, colegas que foram directores de turma do 

conselho de turma, ajudam-te e a dificuldade depois é ultrapassada. Sinto que se 

calhar aí não temos todas as… não sei se posso falar em competências, mas 

poderíamos ter mais alguma formação para trabalhar nessa questão. Tu quando 

começas um ano nunca sabes se vais ter esse cargo se não, e depois acabas por ter, 

tens a experiência de um ano para o outro. Agora se fosse outra vez acho que 

ultrapassava bem isso. 

 

H – Nas questões didácticas nunca tiveste nenhum problema? 

 

M – Às vezes chegas a escolas e a rotação do espaço e o material que tu tens pode 

condicionar um pouco a forma como tu leccionas, mas adaptando e percebendo 

também como se trabalha na escola às vezes apercebes-te um pouco como o grupo 

trabalha, das condições que existem na escola e alteras um pouco a forma como 

pensavas que ias leccionar. Depois de te adequares a isso não surgem dificuldades. 

 



H – Contaste sempre com o teu esforço pessoal para de adaptares ou contaste 

sempre com alguém que te ajudasse? Nestes aspectos todos que referiste… 

Recorreste a alguém em especial? 

 

M – Não. Contei muito mais comigo do que com alguém em especial. Mas, por acaso, 

em relação ao grupo este ano, tu chegas a uma escola, somos nove colegas de EF. 

Eu e outro colega somos novos. Os outros estão aqui há vários anos e tu 

rapidamente… as pessoas acolhem-te bem, explicam como funcionam as coisas, 

apresentam-te as condições e depois tu rapidamente por ti por tua gestão, pela forma 

de trabalhar do grupo, com o teu cunho pessoal, as coisas desenrolam-se. A minha 

experiência não é muita, mas tem-se desenrolado relativamente bem. Não é preciso 

um grande esforço para tu de adequares à forma de trabalhar da escola e à situação 

toda. Aí não tê surgido assim… 

 

H – Tens algum episódio em que tivesses recorrido a algum dos teus colegas? Alguém 

a quem tenhas pedido ajuda? 

 

M – Sim. Muitas vezes. No início, coisas relativas ao material… também peço muitas 

vezes ajuda para perceber que alunos tenho, ao professor do ano anterior. Peço 

muitas vezes aos colegas, até certas notas… esse tipo de coisas. Depois, por exemplo, 

nós tivemos uma visita de estudo e pedi ajuda para organizar a visita de estudo. 

Depois a ajuda dia a dia, com uma ou outra matéria, também já me aconteceu 

relacionar uma outra matéria a colegas mais aptos nesta ou naquela matéria e 

ajudaram-me. A montagem de material… mas não estou a ver assim mais… grandes 

coisas para te assinalar. 

 

H – Falaste-me da direcção de turma. Tiveste de pesquisar… 

 

M – Foi pesquisar foi mesmo recorrendo a pessoas, não tanto a livros. Foi mesmo com 

colegas da escola e do conselho de turma que percebi. Foram directores de turma 

noutras turmas, que eram directores de turma ou que percebiam bem aquela função e 

eu pedia ajuda a essas pessoas. Mesmo em conselho de turma recorria muito à ajuda 

delas que acabava nem sendo eu a liderar o conselho de turma, mas um modo próprio 

de funcionar em que as pessoas percebiam que era a minha primeira vez e as coisas 

passavam fáceis. Depois também era um conselho de turma do secundário, em que 

os assuntos a tratar não têm tantas questões como tem o … acaba por ser o conselho 

de turma mais fácil de dirigir. Nas outras questões normalmente peço ajuda. Tento 



integrar-me bem no grupo. Quando chego à escola tento conhecer as pessoas que 

fazem parte do grupo e tento dar-me bem com toda a gente e ter um relacionamento 

fácil e de ajuda. Eu próprio procurar ajudar e procurar que me ajudem quando tenho 

um problema, mas normalmente não tenho assim grandes questões em que sinta 

dificuldades, as coisas decorrem… 

 

H – Mas não as resolves por ti só… 

 

M – Não as resolvo por mim só. Se poder resolver por mim não vou estar a incomodar 

alguém, mas também não considero incomodar… as coisas acontecem naturalmente. 

Se eu precisar de alguém, estamos todos perto e as coisas funcionam assim bem. Em 

relação aos outros professores da escola mesmo fora do grupo de EF a mesma coisa. 

Normalmente o Conselho Executivo não é tão… não procuro tanto. Das vezes que 

tenho estado nas escolas nem preciso de um grande relacionamento com os 

professores do Conselho Executivo ou com outros professores da escola para além 

dos do conselho de turma. Mas não vejo ser assim necessário.  

 

H – As escolas por onde tens passado têm mostrado algum apoio aos professores 

principiantes ou chegas à escola e não há essa preocupação? 

 

M – O apoio que eles dão é aquele praticamente necessário e mínimo. Chego a uma 

escola, vou ao conselho executivo e apresentam-me a escola: estás perante esta 

escola e as condições são estas, o teu grupo de trabalho – puseram dois ou três 

professores de EF – e depois começas o teu trabalho, vais conhecendo o grupo. 

Chegas ao grupo os professores apresentam-te o projecto educativo, o plano anual de 

actividades e o programa do grupo, as matérias daquelas escola. A partir daí é igual 

em todas as escolas. Fazes o teu percurso sozinho e recorres-te dos colegas 

conforme for preciso.  

 

H – Gostarias que fosse diferente? 

 

M – Já estou habituado a esta forma e não sinto que necessite de muito mais. Não 

sinto que tenha necessidade de mais apoios. Não acho que seja essa pessoa que vai 

trabalhar com os professores no primeiro ano que seja necessária. Na minha opinião 

penso que não é.  

 

H – Porquê? 



M – Porque as coisas acabam por funcionar e não é preciso teres um professor 

contigo a dar-te esse apoio. Também não sei as condições todas em que esse 

professor vai trabalhar, se depois tem uma avaliação, se não tem avaliação. Mas não 

sinto que seja necessário. Tu consegues chegar a uma escola e começas a trabalhar 

como um elemento igual a tantos outros. Há professores que estão lá na escola mais 

velhos, efectivos ou não… tu acabas por, quando sentires necessidade, procuras 

ajuda do grupo. Nos grupos os professores estão normalmente disponíveis e assim… 

alguém que esteja sempre contigo, um apoio individualizado não creio que seja 

necessário.  

 

H – Não achas que o facto de teres uma pessoa disponível para qualquer dúvida ou 

para dinamizar momentos de discussão, ou para recorreres em qualquer situação… 

 

M – Se souber que tenho alguém que me acompanha de mais perto e que me posso 

recorrer dele logo que precise… às vezes pode-se estar constrangido por recorrer a 

alguém e saber que se tem aquela pessoa ali por um lado facilitava, mas também 

acho que as pessoas têm de ter alguma capacidade em se movimentar no meio em 

que estão e se tiverem algum problema, alguma dúvida falar com alguém chegar a um 

outro colega qualquer, que se mostre mais disponível, e a gente falar as coisas. Claro 

que ter uma pessoa assumidamente: é aquela pessoa, eu sei que está ali alguém. 

Mas também é uma pessoa que me é imposta. Vou chegar a uma escola e este é o 

teu … vamos chamar assim, se precisares de alguma coisa… também não sei com 

que pessoa estou a trabalhar, não sei como é que essa pessoa é colocada nessa 

posição e se está disponível para isso, se é afável se não é. Acho que se calhar mais 

vale nós ao chegarmos e sentirmos as dificuldades ou não, nos aproximarmos de 

alguém que nos possa dizer mais ou que se mostrou de alguma forma disponível. Há-

de ser muito azar se chegar a uma escola e ninguém se mostrou disponível para 

ajudar. Não tem acontecido isso e não creio que isso aconteça em alguma escola. Há 

sempre alguém no grupo, de professores ou da escola que a gente pode recorrer se 

houver algum problema, para falar, seja que tipo de questões for: relacionadas com a 

leccionação ou com outra coisa qualquer da escola. Sendo essa pessoa, podia facilitar 

por eu saber que essa pessoa existe, mas também não sei muitas mais vantagens. 

Também não conheço essa pessoa, não sei se é uma pessoa com quem eu me vou 

dar muito bem… 

 

H – Como gostavas que fosse essa pessoa? 

 



M – Como gostava? Eu gostava de chegar a uma escola e ter uma pessoa… era do 

meu grupo, primeiro e obviamente. Alguém que… uma pessoa simpática, todo o apoio 

que eu precisasse, mas como te digo, nada garante que essa pessoa seja assim. E 

uma pessoa simpática com quem eu me dou bem pode não ser simpática para outra 

pessoa qualquer. Portanto, estar a colocar alguém numa escola já nessa posição não 

vejo que tenha assim alguma vantagem mais. 

 

H – Achas que essa pessoa deveria ter um conjunto de competências específico? 

Competências profissionais por exemplo… alguma formação particular… 

 

M – Competências profissionais tipo leccionação? Se é alguém para ser tutor pode ter 

mais alguma formação nessa área, supervisão, tutoria, como ajudar alguém. Deve 

haver um conjunto de competências que essa pessoa possa ter e no fundo quem for 

colocado nesse cargo respeite esse… no fundo para tentar agradar ao máximo as 

pessoas que trabalham como ele e poder desenvolver um bom trabalho. Não chegar a 

uma escola e dizer que o grupo de EF libera alguém para… também pode ser assim. 

Agora numa fase inicial se calhar é isso que vai acontecer. O grupo de EF pode 

responsabilizar alguém para assumir essas competências e sendo um grupo em que 

se conhece todos os professores poderão tentar escolher alguém que adeqúe mais 

essa função e as coisas até poderão resultar. Penso que se os colegas de grupo…. 

Estou a ver agora a minha escola: nós somos nove, todos já nos conhecemos 

relativamente bem – então os outros que trabalham juntos há mais tempo, melhor 

ainda – conseguiriam, talvez escolher um que se adequasse a essa função. Já estou a 

imaginar, há ali um professor que até tem um perfil que se calhar se adequava, 

percebia bem quem viesse e podia ajudar. As coisas por aí… 

 

H – Como é que escolhias? Se fosses presidente do CE e pudesses escolher, por 

exemplo… 

 

M – Se fosse presidente do CE passava isso para o grupo disciplinar: dentro do vosso 

grupo vejam se encontram alguém que possa assumir esta função. Teria que ser 

alguém que dentro do grupo gerasse consenso, não tinha de ser o coordenador de 

departamento que normalmente é alguém que já gera algum consenso. Mas não tinha 

mesmo que ser até para o libertar mais um pouco de uma função, de um cargo. 

Alguém que tivesse uma relação boa com todos os colegas, que também tivesse uma 

relação boa com os alunos, que tivesse bem visto na escola, que fosse alguém com 

algum tempo de trabalho na escola para conhecer bem a escola em que está e 



alguém que fosse uma pessoa extremamente fácil com quem chega, com todos. 

Basicamente é isso… e que a nível profissional também tivesse conhecimento, estar 

bem dentro das coisas. 

 

H – a experiência era importante? 

 

M – A experiência era importante, sim. A experiência é sempre importante. Até porque 

é alguém que supostamente tem menos experiência deve ser alguém com mais 

experiência a trabalhar com ela. Mas para mim também não é de todo… não tem de 

ser o mais importante. Podemos encontrar alguém no grupo que não tendo muitos 

anos de leccionação, que já esteja relativamente bem dentro da forma como a escola 

funciona e da forma como é leccionar. Não é só a escola em si, é a experiência a 

leccionar. Há pessoas que se calhar têm trinta anos de leccionação e outra tem dez ou 

cinco, e a pessoa que tem cinco já pode ter provado que é bom na leccionação e no 

trabalho com os alunos. Portanto não tem de ser a experiência por si só. No fundo é 

alguém que demonstra que dentro do seu trabalho é bom, também naquilo que faz. 

Mas também tem a ver com questões de relacionamento, muito. Também passa por aí, 

porque vamos estar a trabalhar com uma pessoa e temos de ter alguém disponível 

para ajudar e acho que passa um bocado por aí. Tem de ser um conjunto de 

competências que leva à escolha dessa pessoa. De vários tipos: de relacionamento, 

de formação… 

 

H – Que tipo de trabalho achas que essa pessoa deve fazer? Que tipo de funções 

deve ter para fazer um bom trabalho? 

 

M – Acho que essa pessoa não teria uma função fácil. Teria de ser algo… devia ser 

um conjunto de funções que teriam de ser iguais em todas as escolas do país… não 

sei. Teria de haver um conjunto de funções que essa pessoa teria de cumprir, 

nomeadamente disponibilidade de horário, ou uma hora para ajudar. Depois a partir de 

aí não sei até que ponto não estavam um pouco mais sujeitos às dificuldades que 

professor que neste caso estava ser ajudado e que fossem apresentadas… é por isso 

que eu encontro… essa pessoa não sei se é muito importante. O que é que essa 

pessoa que está a ajudar iria… eu vou fazer isto para te ajudar… estar a planear a 

aula para ajudar o outro… não sei se… se calhar devia ficar numa situação mais 

expectante, à espera que o outro é que fosse colocar… pedir ajuda no fundo. Mas 

também estar a colocar uma pessoa nessa função para estar à espera que alguém 



venha pedir ajuda corre o risco de estar lá o ano todo e o professor que é novo nunca 

solicitar ajuda e ele estar lá e: olha fui tutor mas não fiz tutoria nenhuma!  

 

H – Imagina que esse tutor agendava reuniões, observações de aulas, achas que era 

pertinente? 

 

M – As reuniões era pertinente. A observação, não estou a ver a pertinência de… no 

fundo era prolongar mais um pouco o ano de estágio. Tive um ano de estágio, já fui 

muito observado, fui colocado no mercado de trabalho e ainda ter outro professor a 

observar-me, só se for para uma questão de avaliação: uma segunda avaliação feita 

nesta caso já pela escola em si e daí tirar algum resultado a nível de continuidade de 

futura de trabalho desse professor. Não estou a ver… seria mais uma ajuda, também 

não há mal nisso, mais um ano a ser acompanhado por um professor. 

 

H – Não achas que as observações podiam despoletar discussão e debate sobre 

aquilo que o professor fizer? 

 

M – Essa questão de ter um professor experiente a observar aulas podia ter uma 

vantagem daí que era promover a discussão da forma como o professor principiante 

lecciona e depois daí levar à discussão de como é que o professor que está a 

observar também lecciona e às vezes essas questões chegarem ao grupo e às vezes 

haver discussões engraçadas. Daí saírem discussões de: tu leccionas assim, há 

alguém que até lecciona há pouco tempo e que tem uma ou outra ideia ainda baseada 

na formação recente e daí despoletar alguma discussão no grupo e ser importante a 

nível da leccionação. Mas a vantagem que eu vejo será mais a esse nível, mas o 

propósito desse professor não é bem levar essas questões para o grupo. Penso que 

não é essa a ideia. 

 

H – Achas que a relação devia ser mais fechada? 

 

M – Fechada é que eu acho que não devia ser mesmo. Ou é aberta e passa para o 

grupo… porque ser uma relação restrita entre duas pessoas: tu és o meu tutor… não 

vejo que vantagem é que isso possa… grande vantagem que isso possa ter, a não ser 

para as duas pessoas que vão trocar experiências. Sendo aberta ao grupo e que 

passasse, por exemplo quando há reuniões de grupo, a partir desse momento em que 

se falasse do trabalho desse professor novo – no fundo como era um pouco quando 

eu fui estagiário, em que discutia em grupo o trabalho do estagiário e tudo isso – daí 



podia ser vantajoso. Mas é como eu digo, não sei se é esse o propósito e que a ideia 

deste professor-tutor passe por aí. Para isso houve a parte do estágio anteriormente.  

 

H – E a questão da avaliação? No ano probatório os professores são novamente 

avaliados… 

 

M – Isso já foi feito, no fundo, quando fizemos o estágio. Temos uma avaliação, 

tivemos uma nota e fomos colocados no mercado de trabalho, ou não. Nós se formos 

colocados – hoje em dia a gente sabe que a competitividade na educação é enorme – 

portanto, à partida para se ser colocado é porque foi bom aluno. Se não fui bom aluno 

ou senão tive uma nota boa no estágio, não tenho quase a mínima… é mínimo. As 

hipóteses de ser colocado são reduzidíssimas. Quase de certeza que não vai ser 

colocado. Logo por aí… mas pronto às vezes podia-se não dar esse caso. Podia dar-

se o caso de haver muita falta de professores e que alguém com notas relativamente 

baixas fosse colocado. E daí não sei se a pertinência de haver esse… essa avaliação. 

Talvez aí fosse mais pertinente, mas também não julgo que fosse, porque se 

houvesse necessidade de mais professores não era por aí que passavam as coisas. 

Sei que em muitas profissões nós entramos no mercado de trabalho e estamos 

constantemente a ser avaliados – no sector privado acontece muito isso – e se não 

demonstrarmos que somos bons saímos. Mas a nossa profissão tem sido diferente e 

após o estágio em que já temos uma avaliação e que essa avaliação já conta para nós 

concorrermos, acho que não faz sentido começarmos a leccionar e depois sermos 

avaliados outra vez. Embora eu também saiba que é diferente. Uma coisa é eu saber 

que estou a ser avaliado no estágio e que posso trabalhar muito e depois quando sou 

colocado sei que não estou a ser avaliado e posso com isso levar a algum relaxe e 

não trabalhar tão bem. Mas isso também há aquelas questões: em todas as profissões 

haverá bons e maus e há pessoas que relaxam mais e outras que relaxam menos, 

temos de partir do bom senso em que as pessoas à partida são profissionais naquilo 

que fazem e quando estão a trabalhar estão a procurar fazer da melhor forma. Porque 

entretanto - que é essa a questão da avaliação - podes trabalhar no primeiro ano, 

como tenho ser avaliado… depois no segundo ano como sei que não estou a ser 

avaliado já posso relaxar na mesma, ou no terceiro ano… portanto aí ou sou sempre 

avaliado, ou o controlo é feito para toda a gente, se não posso estar a leccionar há 

trinta anos e relaxar e estar tranquilo e não me preocupar com nada. Portanto, essa 

relação ou é pertinente sempre ou não é por ser mais um ano… no estágio sou 

avaliado e sou colocado, agora vou ser avaliado outra vez? Não estou a ver que tipo 

de benefício é que isso possa ter no âmbito da avaliação.  



H – Estes quatro anos têm correspondido ás tuas expectativas? 

 

M – Estes quatro anos em relação às expectativas que eu tinha, nomeadamente ao 

nível de como é trabalhar numa escola, de como é trabalhar com um grupo de alunos 

– até porque eu fui aluno e sei como eram as escolas, as nossas escolas – tem 

correspondido às expectativas. O que não corresponde é a questão das colocações. 

És colocado às vezes é tarde, os horários não são completos, são horários reduzidos, 

logo não ganhas tanto, logo leva a alguma desmotivação mais por aí. Acabas por às 

vezes ter cargas horárias reduzidas, menos tempo na escola porque depois acabas 

por, vamos pensar que um dia só dás uma aula de manhã, tens de procurar outra 

coisa para fazer. Podes ficar em casa, mas vais procurar outro trabalho, tens de te 

envolver noutras coisas e acabas por ao não estar tanto tempo na escola também não 

te conseguires centrar só na leccionação porque estás com outras coisas. É mais esse 

problema que se coloca. Eu lembro-me no ano em que tive um horário de dez horas ia 

à escola trabalhar de uma forma avulsa. Dez horas era dar uma aula hoje outra 

amanhã e depois acabava por me concentrar mais noutra actividade e sei que se 

calhar acabava por não ser bom para mim no trabalho na escola. É um bocado o 

sistema que nos coloca um pouco nessa situação. Se eu tivesse um horário… vou-te 

contar por experiência, já tive um horário completo, não era completo eram dezoito 

horas, e já estava muito mais tempo na escola, logo até nos furos entre aulas acabava 

por ter de continuar na escola. Estava na escola e acabava por trabalhar ou tinha 

tempo para conviver com os colegas e com as outras pessoas da escola e de preparar 

outras coisas e o trabalho acaba por ser muito melhor. As dificuldades e as 

expectativas que eu tinha estão a ser correspondidas à excepção dessas questões. Eu 

este ano quando comecei aqui tinha um horário de catorze horas, entretanto um 

professor libertou umas horas, oito horas, e eu fiquei com horário completo e eu 

passava aqui a semana na escola. Entretanto essa questão não é possível e voltei às 

catorze e eu notei logo a diferença. Numa semana havia um dia em que eu já não 

vinha cá. Outros dias em que é de manhã e vou embora e pensei em arranjar outra 

coisa para fazer. Portanto o trabalho na escola, se o professor tiver mais tempo na 

escola acaba por estar mais envolvido no processo de ensino e mais comprometido e 

as coisas acabam por funcionar melhor a todos os níveis. O relacionamento com os 

teus colegas, estás muito mais tempo com eles, falas mais, os alunos também ficam a 

ganhar com isto… estando pouco, pouco trabalho, mais disperso e as coisas acabam 

por não ficar tão boas. Tenho que assumir que acabas por não trabalhar tão bem. De 

resto a nível das condições físicas que as escolas apresentam, os materiais e isso… 

uma escola com mais condições, outra com menos condições, mas… acho que se 



consegue adequar e trabalhar bem com os alunos. Não há escolas perfeitas 

obviamente, mas consegue-se trabalhar bem. Por acaso tenho sorte nas escolas onde 

estive em quatro ou cinco escolas que me permitiam fazer esse trabalho bem feito, 

não sei se noutras escolas as coisas serão mais complicadas. 
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