
H – Para iniciar a entrevista gostava que falasses como foi o teu inicio de carreira até agora? 

 

C – Acho que tenho tido muita sorte, apesar de ter sido complicado mas tenho tido muita 

sorte, porque assim que terminei o estágio, no 1.º ano nós não podíamos concorrer, mas 

consegui emprego dentro da área, estive a dar aulas no 1.º ciclo, no 2.º ano concorri para  o 

pais todo e tive a sorte de ficar a 8 kms de casa, estive numa escola na zona de Sintra, num 

bairro bastante complicado, assim para 1.º ano foi uma experiência, chocante. Por isso houve 

algumas dúvidas em relação a querer continuar a estar na escola. No 2.º ano não consegui 

colocação, fiquei no 1.º ciclo, ainda começaram a surgir mais dúvidas, porque estava a ver que 

ia ser complicado ficar na escola e este ano consegui ficar numa escola em que me tirou todas 

essas dúvidas, porque é um ambiente diferente, é em Alcochete e estou a gostar muito de lá 

estar e já não tenho qualquer dúvida em ser professora, mas tive um bom acompanhamento 

por parte dos colegas de grupo, o ambiente na escola é diferente, os alunos são diferentes, é 

um meio mais rural. É uma questão de facilitismo, na outra escola, era uma escola com um 

ambiente muito mais frio, não havia tanto apoio da parte dos professores, não havia tanto 

prazer em ir para a escola, quer pelos alunos porque são muito mais complicados e pelos 

próprios colegas, tinha poucas horas, estava lá pouco tempo e não estabelecia muitas relações 

pessoais, então já custava um bocadinho ir à escola, mesmo gostando de estar a dar aulas, não 

tinha a ver com o dar aulas em si. 

 

H – Que tipo de dificuldades é que sentiste? 

 

C – Olha em termos da disciplina em si não senti dificuldades, foi mesmo só quase de 

integração na própria escola, porque não havia muita gente como eu, contratada lá na escola e 

foi mesmo de integração, talvez não dentro do próprio grupo porque estávamos mais tempo 

juntos, porque normalmente os professores de Educação Física ficam lá dentro do pavilhão 

mas de integração na escola senti, porque como já fui colocada mais tarde ia pouco à sala de 

professores e da parte dos próprios professores das outras disciplinas não havia…não como na 

escola em que eu estou agora, em que eu chego lá, ninguém me conhece mas toda a gente me 

diz bom dia, isso dá prazer ir dar aulas. Ali na outra escola não, isso não acontecia, eu entrava 

na sala dos professores, quase que era uma aluna, ninguém me dizia nada. Não estou a falar 

em termos das aulas, a leccionar nunca senti grandes dificuldades, mas é a tal coisa, 

levantares-te de manhã e não sentires prazer em ires para a escola, isso já não senti este ano. 

 

H – Pelas dificuldades de integração só? 



 

C - Exacto, mas da parte dos outros, eu vi que não me integraram apesar de eu tentar, 

senti que era um ambiente mais frio, eram mais fechados, não sei, não sei explicar 

bem porquê. Talvez ali em Alcochete como é um meio rural as pessoas tem outro… 

 

H – O que é que fizeste na altura para recuperar? 

 

C – O que é que eu fiz na altura para recuperar? Eu acho que numa fase inicial, tentei 

não me fechar na sala de professores de educação física, tentei ir mais à sala de 

professores da escola, mas continuavam-me a pedir o cartão da escola à entrada da 

escola pensando que eu era uma aluna, eu acho que fui desmotivando, não sei….O 

que é que fiz? Fiz tudo o que podia, participei nas actividades da escola mesmo sem 

ser só nas actividades de Educação Física, tentei participar nas actividades sempre 

que me propunha. 

 

H – Mudou a tua expectativa em relação à escola? 

 

C – Em relação à escola, não em leccionar, mas em relação à escola, fiquei assim um 

bocado na dúvida. È a tal coisa, não me sentia com prazer de me levantar e ir para a 

escola, não tinha era a ver com o dar as aulas, dar as aulas para mim era a melhor 

fase de estar na escola, mas tinha que estar na escola para além disso e aí tive 

algumas dificuldades de integração na escola e penso que os professores de 

Educação Física não são olhados com bons olhos. É sempre aquela disciplina à parte. 

 

H – Porquê? 

 

C – Porquê? Não sei, acho que os outros professores também não nos reconhecem o 

valor. Por exemplo, nesta escola onde eu estou agora apesar de me sentir bem 

integrada também vejo que os outros professores também não reconhecem o valor da 

Educação Física, cada vez que temos actividades temos sempre os professores a 

colocar os contra-tempos, ou a marcar falta aos miúdos por participarem nas nossas 

actividades…Como tinha um professor na faculdade que dizia, não sei se posso dizer 

isto, dizia sempre que o pavilhão ou a Educação Física está sempre no rabo da 

escola, está sempre lá no fundo, onde ninguém vai. 

 

H – Foi um choque em relação às tuas expectativas? 



C – Sim porque quando estive no estágio as coisas correram muito bem, talvez porque 

também fomos um bocado acarinhados porque eram os estagiários e no ano a seguir 

já não senti isso, senti mesmo que estava à parte e depois também é a tal coisa, como 

já fui colocada muito mais tarde, já cai ali um bocado de pára-quedas, já a escola tinha 

começado, já havia ali uma engrenagem e eu entrei ali um bocado no meio, na fase 

inicial até no próprio departamento, como era nova, não tinha muita experiência, era 

nova, apareci assim do nada, eu queria-me integrar nas actividades que eles já 

estavam… primeiro era um núcleo que já estava lá na escola há muito tempo, já 

tinham as suas actividades programadas, já tinham as suas tarefas definidas e tu 

andas ali a tentar furar “ Ah mas eu também quero fazer, eu também quero participar, 

dêem alguma responsabilidade” e no inicio, é tal coisa, as pessoas estão fechadas, já 

toda a gente… há rotinas estabelecidas, já toda a gente sabe o que tem que fazer e às 

vezes haver uma que chegue e sem experiência nenhuma e querer fazer qualquer 

coisa não é fácil, mas pronto é a tal coisa, depois tem que ir demonstrando que até 

tens o teu valor e que vale a pena as pessoas confiarem em ti e pronto, dentro do 

grupo acabou por correr bem, mas pronto o problema foi mesmo em relação aos 

outros professores da escola, o envolvimento da escola, não em relação ao conselho 

executivo, mais ou menos, porque até era um conselho executivo bastante fechado, 

mas pronto nunca houve….houve sempre uma boa recepção, sempre abertos a 

propostas. O conselho executivo tem muito a ver também, nesta escola onde eu estou 

é um conselho executivo sempre de portas abertas, sempre receptivos, tu vais lá pedir 

qualquer coisa, eles sim senhora dão-te tudo, ali na outra escola não era tanto assim, 

mas o grupo era muito unido e muito forte e conseguiu mobilizar a escola para a 

educação física. 

 

H – O que é que entendes por um conselho executivo fechado? 

 

C – Olha, primeiro: porta fechada, mesmo. Nessa escola o conselho executivo tinha a 

porta fechada, tu para entrares tinhas quase que fazer um requerimento em carta azul 

com não sei quantas linhas, era assim. Ali nesta escola onde eu estou não, a porta 

está aberta, tu entras quando queres, falas com eles como se fossem teus colegas, na 

outra escola não, parecia que estavas quase a ir falar com o director da escola, tinhas 

que estar ali… sentias-te constrangido, estás a ver? Ali nesta escola não, é assim 

mesmo um ambiente muito familiar, a escola tem um ambiente muito familiar, ali na 

outra não, apesar de eles não…não….por exemplo o conselho executivo, nessa 

escola em que a porta era fechada, era de educação física, não estava a dar aulas 



mas era de educação física só estava no conselho executivo, mas pronto era 

diferente, ires lá ao conselho executivo pedires qualquer coisa era diferente. 

 

H – Na relação pedagógica não sentistes dificuldades nenhumas? 

 

C – Não, eram alunos mais complicados porque é a tal coisa, era uma área residencial 

complicada, mas não senti, pronto é mais difícil nós conquistarmos alguns alunos pelo 

facto de nós sermos novos, eu aparento uma imagem de uma miúda e não consigo 

fugir a isso e numa fase inicial e então se tiveres turmas de 9.º ano é capaz de ser  

complicado, mas é uma conquista, se calhar o 1.º período não corre tão bem mas é a 

tal coisa, depois é uma conquista dos próprios alunos. Eles não vêem grande valor em 

ti porque és uma miúda nova, mas depois depende da tua personalidade, tens que 

impor respeito e as regras, ao início custa, até entrares na engrenagem custa um 

bocadinho, mas depois eu acho que tem corrido sempre muito bem, eu gosto mesmo 

de dar aulas, mesmo que sejam os miúdos do 9.º ano e que às vezes é mais 

complicado, é tudo uma questão de conquistas, de a gente conseguirmos impor o 

nosso espaço e apesar de não termos aqueles anos de experiência que os outros 

têm… 

    

H – Eles não sabem, não é? 

 

C – Eles não sabem, mas olham para nós com… vêem que somos mais novos. Eu nas escolas 

onde tenho estado sou sempre claramente a mais nova, porque nota-se não é? Eu acho que 

não tenho tido dificuldades. Mas porque também tento não me afastar muito deles, no 

sentido de não sou aquela professora muito autoritária que faz questão de marcar que ali 

quero, posso e mando. Ás vezes tenho de descer um bocadinho ao nível deles, tento ver quais 

são os problemas deles, tento me adaptar ao estilo deles. Não vou ali com aquela minha pose 

autoritária de: Eu é que mando, eu é que sou a professora. Não. Às vezes sou brincalhona, 

desço ao nível deles sem nunca passar os limites e acho que é assim que eu os tenho vindo a 

conquistar.  

 

H – Do ponto de vista didáctico tens tido algumas dificuldades? 

 

C – Não, mas também me preocupo em manter-me sempre informada. Faço muita formação. 

Sempre que posso faço formação e quando tenho dificuldades não ando para trás. Tento 

superá-las. Por exemplo agora na escola calhou-me lá na associação ter que dar o Bodyboard 



porque alguém achou que eu tinha ar de bodyboardista e eu nunca tinha feito e disse: Está 

bem! Eu vou dar o Bodyboard! Claro que obter formação. Fui à Internet, como toda a gente 

faz, e na escola é a mesma coisa. Sempre que tenho dificuldade de fazer alguma coisa nunca 

digo: Eu não faço porque eu não sou bem dessa área. Apresento-me logo como voluntária e 

enfrento as dificuldades. Sempre fui assim. 

 

H – Não tiveste nenhum apoio por parte dos teus colegas ou por parte da escola quando 

tiveste dificuldades? 

 

C – Tive sempre. Por parte dos colegas tive sempre. Talvez mais na outra escola – aqui não vou 

falar em competências – no sentido em que eu… na minha opinião, os professores na outra 

escola onde estive há dois anos tinham mais formação do que os professores de onde estou 

agora. Mais envolvidos com a EF. Nesta escola onde eu estou dá-me a sensação que falta ali 

muita formação. 

 

H – Formação ou qualificação? 

 

C – a qualificação é a mesma, eles vêm dos mesmos sítios. O problema é que, se calhar, os 

outros têm-se mantido actualizados – estes de Sintra – têm-se mantido actualizados e 

trabalham para o bem da EF. Ali na outra escola, talvez por ser um meio mais pequeno, as 

pessoas que ao longo dos anos têm estado à frente do próprio grupo e do departamento não 

têm puxado muito por aquilo. Porque eles ainda estão a trabalhar a anos de luz da EF que eu 

aprendi na faculdade e daquela que eu tive na outra escola em Sintra. Ali eu penso que eles 

estão um bocadinho atrasados. Quando cheguei lá coloquei-lhes uma série de questões em 

termos de metodologias, de… para teres a noção os programas nacionais de EF para eles era 

uma coisa assim… poucos sabiam o que era, que nunca tinham olhado para aquilo. Em termos 

de actividades o departamento não era muito dinâmico. Os Inter-turmas deles eram: nós 

estamos os dois no mesmo espaço, a tua turma joga com a minha. Isto era o Inter-turmas 

deles! Não vão às outras escolas participar nos Inter-escolas. O Corta-mato existe se houver 

um professor que vem contratado e que diga: Eu organizo! Senão não existe o Corta-mato que 

normalmente é aquela actividade que é a principal em todas as escolas. O Desporto Escolar só 

existe se vier alguém que precisa de horas, porque eles não pegam no Desporto Escolar. Eles 

dão as aulinhas deles, sempre muito descontraídos. Não puxam pela EF. Não têm 

preocupações em termos de horários, bem pelo contrário, eles preocupam-se mais se têm o 

dia livre deles. Têm cinco turmas a funcionar ao mesmo tempo. Em termos de material para os 



próprios miúdos, não tinham muita coisa. Falta-lhes muita coisa em termos de material porque 

muitos deles são o professor do toma a bola e vai jogar. Não precisam. Ali na outra escola não. 

É uma escola em que como todos os professores conseguiam abranger quase todas as 

modalidades tinham material para tudo. Ali naquela escola tu quase não tens material para 

Atletismo. Se quiseres dar Atletismo não há material. Aí eu noto diferenças. Mas quer da parte 

de uns, quer…. Nessa escola sinto que fui eu é que os ajudei do que eles me ajudaram a mim. 

Na outra escola não. Na outra escola ia claramente atrás deles para beber aquilo que eles me 

ensinavam. Em termos de organização de eventos, de actividades. Ali não. Eu é que trago o 

conhecimento para a escola. Sinto isso claramente ali naquela escola. No entanto, gosto muito 

da escola. Mas talvez porque me sinta mais útil lá do que me sentia na outra. Na outra ia atrás 

da carruagem e aqui dá-me a impressão que eu é que ando a puxá-los: vamos fazer isto, vamos 

dizer aquilo. É assim que se faz. Naquela escola faz-se assim. Eu no estágio aprendi assim, 

vamos fazer assim.  

  

H – Isso condiciona o teu pedido de ajuda? Tens diferentes perspectivas… 

 

C – Eu quando tenho dificuldades pergunto. Sempre. Não hesito de perguntar aos colegas, a 

quem eu achar que me pode ajudar. Não hesito. Não guardo o problema para mim. Quanto 

tenho dificuldades pergunto. Na outra escola às vezes tinha vergonha de perguntar coisas 

porque eles já estavam muito à frente e eu tinha dificuldades… tinha aquele receio de 

perguntar uma coisa que se calhar seria tão óbvia para eles e que para mim, que estava em 

formação, se calhar... Mas não deixava de perguntar. Era capaz de andar ali a remoer, mas 

perguntava. Ali, como sinto que estou um bocadinho à frente deles, no geral – talvez de um ou 

outro não, estamos ali no mesmo patamar – sinto mais que eles recorrem a mim para me 

pedir ajuda do que eu a eles. Não tenho muita experiência. Tenho uma vantagem, talvez. Eu 

acho que é uma vantagem. O meu pai também é de EF e eu sempre o acompanhei para tudo 

nas actividades que organizavam. Acho que é um exemplo. A única formação que tive foi o 

estágio, que eu acho que foi muito bom. A formação na faculdade também acho que foi muito 

boa. E depois ali a experiência naquela escola, porque eu acho que era uma escola muito 

activa em termos de actividades, em termos de dar aulas e tudo. Partilhavam conhecimentos: 

Eu fiz estas fichas. Toma estas fichas! Eu fiz este teste. Toma este teste! Havia a partilha de 

conhecimentos. Ali naquela escola não. Eu tenho as coisas e eu partilho com eles – eles não sei 

se têm, porque também não ando a ver – mas não noto que eles partilhem tanto comigo. Mas 

também não sei se têm.  

 



H – Imagina que há um professor na escola com a responsabilidade de te acompanhar no início 

da carreira. Que funções deveria ter? 

 

C – É uma pergunta difícil… funções…  

 

H – É atribuído um conjunto de funções ao professor titular que vai acompanhar os 

principiantes do qual fazem parte a monitorização do professor, a sua integração na escola, e a 

avaliação do professor no seu trabalho. Achas que falta aqui alguma coisa ou… 

 

C – Em termos de observação de aulas eu concordo até um determinado ponto. Acho que não 

devem ser observações de aulas pré-definidas, ou seja, ele dizer: eu naquele dia vou-te 

observar na aula. Acho que quando ele puder passar por lá observa-me. Eu no estágio passei 

por isso, não comigo mas com os meus colegas – gosto muito deles mas acontecia – eles 

planeavam com os alunos. Os alunos sabiam quando é que o orientador vinha e então: olha, 

vamos fazer aquela aula que já fizemos para as coisas correrem bem. O orientador vem cá e 

isto tem de correr bem. Acho que com os professores eventualmente poderá vir a acontecer o 

mesmo. Acho que definir que naquele dia vou ver a tua aula pode ter um lado perverso. Eu 

não… se planearem comigo eu não vou alterar o meu método de trabalho. Não sei é se para 

todos será igual. Acho que podia ser aleatório. Ele vai lá ou vai de passagem e vai ver. Acho 

que assim seria mais realista. Em termos de por exemplo ele vir observar coisas que eu possa 

elaborar, os meus planos de aula… eu nesta escola onde estou não consigo reconhecer à 

minha coordenadora e aos outros meus colegas – talvez por falta de formação da parte deles – 

eu não consigo reconhecer e nenhum, sendo o mais sincera possível, capacidade de me 

avaliar. Porque para além de trabalharem de forma completamente diferente da minha, 

porque têm formação de há muitos anos e não se têm vindo a actualizar, acho que eles não 

conseguiriam acompanhar. Ia mostrar-lhes coisas que para ele tinham vindo de outro mundo. 

Ali na escola teria medo de ser avaliada por… não é medo, acho que era capaz de ter algumas 

dificuldades em estar à avaliação do professor titular que lá está. É uma boa pessoa, mas acho 

que ainda está limitada porque não fez formação e ainda continua a trabalhar no método 

antigo. Mas acho que sim, que deve haver essa observação dos documentos e das coisas que 

elaboras e que fazes, dos teus instrumentos de trabalho. E acho que por exemplo, a situação 

de entrevista, que não seria uma entrevista seria quase como uma reunião em que eu pudesse 

expor as minhas dificuldades e ele talvez com a experiência dele me pudesse ajudar. Mas é 

como te digo, ali naquela escola tenho dificuldade em visualizar isto. Na outra sim, porque eu 

olhava para eles como uns sábios, como uns seres superiores porque… ali naquela escola 



tenho dificuldades em visualizar a avaliação da parte deles para mim. Qualquer um deles, 

principalmente da professora titular.  

 

H – Como é que achas que deveria ser? 

 

C – Eu acho que nem precisava de haver esse professor que tivesse a acompanhar. Eu acho 

que da parte de cada um de nós e aí eu acho que está na formação da própria faculdade. Eu 

falo isto por mim, percebes? Se sinto dificuldade eu procuro, mas é a tal coisa… pode até nem 

ter a ver com a faculdade e ter a ver com o meu perfil, mas acho que cada um procurar saber e 

recorrer aos colegas – quer de EF quer de outra área – eu quando tenho dificuldades nem 

precisava de haver ninguém. Não tem que se definir um professor que vai me ajudar. Eu se 

sentir dificuldades eu é que procuro. Eu não consigo parar. Eu tive essa formação na faculdade 

e eu não consigo parar de cada vez que surge uma formação aqui ou um congresso ali, não 

consigo parar de procurar essas coisas. E, na minha perspectiva, eu não sinto necessidade de 

haver alguém que me venha avaliar e que me venha acompanhar, porque quando preciso eu 

procuro. Não me fecho em mim. Partilho as minhas coisas com os colegas e gostava que eles 

partilhassem as suas coisas mais comigo. Por isso talvez tenha alguma dificuldade porque só 

consigo vê-lo como orientador de estágio, como aconteceu com o meu. Como quando ele 

vinha ver as aulas, tinha reuniões comigo e falávamos sobre as dificuldades: Fizeste isto mal. 

Devias ter feito assim. Ou aconselhava-me: Olha, não foi tão bem feito. Eu quando sentia que a 

observação dele não estava correcta, também dizia: Não, eu acho que na minha opinião devia 

ter sido desta maneira e vou mantê-lo desta maneira. O colega que nos vem avaliar, o tutor ou 

o orientador, seja lá o que for, pode corrigir-nos, mas muitas vezes tem que saber ouvir 

porque é que eu tomei aquelas decisões. Para ele podem não ser as mais acertadas, mas se 

calhar, porque ele só vem ver de vez em quando aquela turma e não conhece os problemas 

daquele aluno ou daquela turma e pode dar a sua opinião. Pode corrigir claro, se eu fizer um 

erro. Se eu for fazer uma ajuda na cambalhota, como tenho visto alguns colegas meus dizer: 

Olha, empurra-se pelo rabo. Tem que me corrigir, porque estou a fazer mal. Mas em termos de 

estratégias de trabalho com os miúdos eu acho que ele pode sim dar opinião, pode corrigir 

quando está mal, mas também tem de saber ouvir porque é que eu fiz aquilo. E no fundo, 

também vaia aprender, porque eu tenho uma perspectiva diferente da dele.  

 

H - Não achas que essa discussão só é legítima se houver o compromisso entre duas pessoas?  

 



C – Sim eu acho que sim, só pode ser assim. Aliás, não pode ser de outra maneira. É como te 

digo, também depende da personalidade de cada um. Há pessoas que: Eu já tenho a minha 

formação e para mim chega-me. Como eu vejo os meus colegas lá na escola. Eles estiveram 

nas formações deles e se lhes perguntares eles só tiveram nas formações obrigatórias e muitas 

vezes nem fazem dentro da própria área. Concorrem a uma formação qualquer só para lhes 

darem os créditos. Aquilo já é deles. A eles eu acho que sim, eles devem ser avaliados e têm de 

ter alguém que lhes venha ensinar mais coisas. Já vai do feitio de cada um e talvez aí já consiga 

concordar então que venha alguém que nos possa ajudar. Mas depende das pessoas.  

 

H – Que tipo de formação especializada é que deve ter o tutor para fazer este tipo de 

acompanhamento? 

 

C – Para além de ser um professor que dê aulas há alguns anos… para além de ter de fazer 

muita formação contínua, não sei se teria de… 

 

H – Formação contínua em quê? 

 

C – Dentro da própria área, em termos de avaliação em EF, de metodologias de trabalho, 

alguma disciplina em que tenha dificuldade – hoje em dia não vês professores a dar dança na 

escola – e há muitos com necessidades em ginástica, mas não os vês a ir fazer formação. Não 

há muita coisa, é verdade que não há, mas… eu tive agora um exemplo na escola: eu tive um 

sarau de ginástica e pedi ajuda a um colega meu e tinha miúdos a saltar num mini-trampolim e 

eu tinha de estar a acompanhar outros e ele diz-me: Não te vou ajudar porque eu não sou 

dessa área. Isto não pode acontecer. Na minha perspectiva isto não pode acontecer, ele não 

pode dizer que não é daquela área. A área dele é o futebol? Não! A área dele é a Educação 

Física! É abrangente. Talvez para desempenhar essa cargo terá de ter alguma formação, mas 

que formação? Talvez se… eu olho assim: um orientador de estágio não tem de ter formação.  

 

H – Será? 

 

C – Eu acho que não. Acho que as pessoas se propõem para ser orientadores. São capazes de 

ser sujeitos a ter uma entrevista por parte de alguém, mas não sei se terão formação para 

serem orientadores de estágio.  

 

H – Um bom professor será um bom tutor? 



 

C – Um bom professor a ensinar os alunos, pode não ser um bom tutor, talvez. Talvez não.  

 

H – Porquê? 

 

C – Porque talvez… 

 

H – A população é diferente? 

 

C – Exactamente. Eu acho que passa por aí, porque o facto de eles saberem ensinar bem uma 

cambalhota, ou saberem bem um passe de voleibol, não quer dizer que ele consiga transmitir 

depois esses… eu não vejo o professor-tutor como uma pessoa que me vem dar formação 

sobre como se faz um passe de voleibol ou como se faz uma cambalhota. Vem-me ajudar 

talvez nos meus métodos de trabalho, a elaborar documentos, para trabalhar com os alunos, 

grelhas de observação, mas acho que eu tenho de elaborar as minhas e ele no máximo pode 

vir dar a opinião: Porque é que não acrescentas isto? Olha bem para aqui. Ou seja, haver uma 

discussão, mas acho que isso passa pelo departamento. Acho que o departamento em si, 

todos juntos, é que devem construir uma melhor EF. Não consigo ver uma pessoa, percebes? 

Um ser máximo que me venha… eu acho que tem de partir do departamento. Tem de haver… 

as reuniões têm de servir para isso. As pessoas têm de se reunir para haver partilha de 

conhecimento: Olha, eu faço assim. Eu fiz isto. O que é que vocês acham? Eu faço muitas vezes 

isso. Eu uso muito na ginástica e na ginástica acrobática, faço scanner dos livros e ponho as 

imagens e peço aos meus alunos para reproduzirem aquilo, ajudo e não sei quê. E disponibilizo 

sempre aquelas fichas aos meus colegas. Faço testes e ponho no computador lá do 

departamento e peço para que se virem erros: Vê lá, pode ser que me tenha falhado alguma 

coisa. O que é que tu porias nesta situação? Eu faço isto muito com eles. Eles não fazem 

comigo. Eu acho que se todos fizéssemos que estávamos a contribuir uns para os outros. Não é 

por ele ter vinte anos de experiência como professor que eu consiga olhar para ele com 

capacidades para me poder ajudar a mim. Pode-me ajudar na sua experiência, mas em termos 

de metodologias e formas de avaliação não sei se… se não tiver formação, se não tiver feito 

formação ao longo dos anos, eu não olho para ele como um tutor.  

 

H – Falámos das funções. E relativamente às competências? De um ponto de vista pessoal e 

profissional… 

 



C – Eu acho que… tem de ser justo. Eu digo-te isto pela minha experiência de estágio. Como eu 

nem sempre concordava com o meu orientador e muitas vezes lhe colocava… quando ele me 

dizia. Olha, mas deves fazer assim. Talvez por eu ser um bocado teimosa e eu dizia: Eu fiz assim 

por isto! E nós chocávamos um bocadinho. E depois senti que no final acabei por ser 

prejudicada. E então acho que tem de ser justo. Não pode haver as parcerias. Percebes? Não é 

por eu conseguir estabelecer uma relação pessoal contigo mais amigável e que nós somos 

bons amigos e o outro se calhar não é. Acho que tem de saber distinguir isso. As relações 

pessoais do trabalho. Esta é logo a primeira porque como fiquei marcada com aquilo, é logo a 

primeira. Saber distinguir as relações pessoais do trabalho. Acho que tem de ser uma pessoa 

competente, mas definir a palavra competente tem que… tem que ter formação, não pode 

estagnar, tem de estar em constante procura, tem de saber ouvir, tem de saber aceitar, tem 

que saber opinar, tem que ser um bom observador, e não idealizar as coisas como ele faz, é 

preciso ter a visão abrangente. Tem que conseguir ajudar, tem que conseguir detectar o erro, 

mas depois arranjar uma solução, ou sugerir ou lançar umas ideias para em conjunto talvez 

chegarem a uma conclusão.  

 

H – Do ponto de vista profissional, falaste da experiência. Como é que a experiência pode 

contribuir para ser um bom tutor. 

 

C – Pode porque as coisas não são fechadas: eu posso ensinar uma coisa de uma determinada 

maneira, mas se me surge um problema diferente daquilo a que estou habituada a experiência 

dele é útil, não é? Porque ele com certeza já passou por essa situação. Quer em termos de 

aulas, de uma progressão para um exercício ou de… imagina: eu não consigo controlar aquela 

turma, eu funciono desta forma, mas eu não consigo controlar os miúdos desta forma. E talvez 

ele coma experiência dele me consiga arranjar alguma solução e dizer: Em vez de trabalhar por 

estações, faz ensino massivo, igual para toda a gente. Dás-lhes uma bola de voleibol e eles 

jogam futebol, é uma bola para todos e eles… Em termos de soluções para os meus problemas, 

acho que a experiência dele é fundamental. Mas volto à mesma questão. Nem sempre a 

experiência dele, e eu digo-te isto porque essa minha coordenadora que é a que dá aulas à 

mais anos e que é professora titular, ensina a fazer cambalhotas com as mãos no rabo e 

empurrar miúdos. Eu já não aprendi assim, então a experiência dela não me serve para nada. 

Percebes? É isto. Pode ter muitos mais anos de experiência do que eu, mas se calhar eu não 

concordo com os métodos dela na mesma. Então aí será que a experiência vale tanto? Há 

outra coisa. Eu olhando depois para a outra escola, eles têm muito mais experiência do que eu 

e consigo aceitar aquilo que eles me dizem. Eu olho para aquilo com valor. E então aí a 



experiência conta. A experiência do meu par quando me dá conselhos conta, porque vejo 

nele… há pessoas que nunca estagnaram no tempo e que procuram saber mais e que estão em 

constante formação e não deixam morrer e estão em constante conquista das coisas. E eu 

consigo olhar para a experiência como um factor positivo. E talvez ter vinte anos de ensino 

pode ser bom, pode ser mau. Depende do percurso das pessoas. 

 

H – Relativamente ao teu desenvolvimento profissional tenho mais uma questão: preferes 

encontrar no teu futuro escolas como Sintra ou como Alcochete? 

 

C – Um misto. Porque em Sintra trabalhava-se muito bem, defendia-se muito a EF. Eles 

estavam actualizados. Eu quando saí da faculdade e fui para aquela escola eu senti que ali se 

trabalhava como eu aprendi. No entanto, o ambiente da escola e até dos próprios colegas no 

início, houve aquela dificuldade de integração, porque eles fecharam-se. Eles já tinham as 

tarefas deles definidas e eu tive de andar ali tipo “ratinha”: Eu também quero, deixem-me 

participar! E ali em Alcochete não. Em termos do ambiente da própria escola, dos outros 

colegas, porque eu não consigo olhar para a escola só como a EF, olho para tudo e é isso que 

me dá o prazer de ir para a escola. Para além de eu poder os meus alunos que são das minhas 

turmas é eu conseguir chegar aos outros alunos que nem são meus. Quer através das 

actividades, quer através dos colegas, percebes? Porque eu posso ter um aluno que nem é 

meu aluno e que eu detecto um problema, mas eu sei que ele é aluno daquele professor e eu 

através daquele professor consigo resolver o problema daquele aluno. Eu não consigo olhar só 

para a escola como professora de EF. Olho para todos. Faço questão de conhecer os alunos da 

escola, não só os meus alunos. Por isso é que eu sinto a necessidade de um misto. Não muito 

permissivo como em Alcochete em que é assim um ambiente muito relax, muito familiar e 

vamos dando as nossas aulinhas, mas ali na escola eles contribuem para que a EF não seja bem 

vista. Não fazem as coisas bem feitas e preocupam-se mais com os seus interesses individuais: 

Para eu estar bem com a minha vida e ter aquele dia livre. Para eu ir para a sala de professores 

e ficar lá mais um bocadinho quando já tocou, porque estou ali nas conversas lá com os outros 

colegas. É bom esse relacionamento, mas depois falham na EF. Ali na outra escola são mais 

sérios. Toca e os professores vão dar as aulas e estão ali pelos alunos. Ali na escola estão ali 

pelos alunos e pelos colegas e pelos encontros depois das aulas, percebes? Devia ser um 

misto. Acho que sim. 

 

H – Fazendo esta transição entre o contexto particular da escola e a existência do tutor. 

Disseste que o tutor seria dispensável… 



 

C – Se calhar eu expliquei-me mal. Por exemplo: eu olhando para os professores daquela 

escola eu acho que sim. Da de Sintra. Acho que sim, se houvesse um tutor conseguia visualizar 

mais um tutor do que ali na outra escola. Por isso é que fiquei na dúvida em relação ao tutor. 

Será que é bom? Não sei. Eu penso até no estágio. O meu orientador do estágio era cinco 

estrelas, apesar de nós não nos termos dado muito bem, para mim foi o melhor orientador de 

estágio que eu alguma vez tive e não poderia ter tido outro. E conhecia outros, porque 

estávamos ali perto, que se calhar até tinham melhores notas, mas eu não queria aquele 

orientador nem que mo dessem! Estou sempre à procura do desafio. Se calhar o tutor faz 

sentido, mas tem de ser uma pessoa muito bem escolhida. E não sei se pode ser escolhida 

pelos anos de experiência. Não concordo com o tutor olhando para aquela escola. Naquela 

escola não consigo olhar para ninguém como um bom tutor. Na outra consigo. E ali com 

certeza para o ano um deles vai ser tutor, talvez a titular, e eu não acho que vá ser um bom 

tutor. Na minha opinião não acho que seja um bom tutor. Na outra escola acho que sim. 

Qualquer um deles, tirando um ou outro, acho que sim que seria um bom tutor. Podiam juntar 

os bons tutores e distribui-los pelas escolas.  
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