
1 

 

ENTREVISTA PRESIDENTE 

- 1h 7 mn 

- Presença de um 3º elemento, membro da equipa de auto-avaliação. 

- Gabinete de direcção 

EU- Vamos então começar por te apresentar. Quero saber quantos anos de serviço tens, a tua 
formação... 

AD – Já não sei...Comecei a trabalhar em 1971! 

EU- E a tua formação de base é... 

AD- Biologia. Sou licenciada em biologia. Muita gente pensa que sou de humanidades! 

EU- E porquê? 

AD- Por causa de escrever de vez em quando umas coisitas... 

EU- Se calhar também pela tua forma de estar... 

AD- Não, sou muito mais virada para as ciências. E sou muito pragmática também. 

EU- E és professora aqui na escola há muitos anos? 

AD- Ah! Mas tenho uma experiência mais gira antes! Eu fui professora da Escola de Educadoras de 
Infância das Caldas da Rainha e da Escola do Magistério Primário das Caldas e da Escola de 
Educadoras de (a cidade). Estive fora 10 anos do secundário. 

EU- Mas começaste no secundário... 

AD – Comecei no secundário, mas depois enganei-me nos códigos do concurso. Eu estava 
efectiva...onde é que eu estava? Em Leiria! - Eu estou muito cansada! E acho que estou a ficar com 
Alzheimer! – E depois enganei-me nos códigos e fui parar a Estremoz. E depois, para me aproximar 
mais de casa – já era casada com o meu camarada – concorri para os magistérios e fiquei colocada 
nas Caldas da Rainha. Sempre era um bocadinho mais perto do que Estremoz. E fui lá. O Director 
deve ter engraçado comigo, porque tinha horário para uma semana e ele conseguiu-me aquilo em 
4 dias. No 2º ano ele disse-me: “Deixe-se ficar!” Eu fazia formação contínua aos professores. “Só 
fico se me arranjares horário para o meu marido!” É verdade! E ele abriu um concurso para 
psicologia, o Zé concorreu e ficou. Depois ainda ficámos mais um ano. Entretanto tinha saído de 
Estremoz e era efectiva em Montemor-o-Velho. Quando efectivei aqui, pensei – pronto já não 
posso ficar mais tempo nas Caldas. Só que entretanto abriu um concurso para a Escola de 
Educadoras daqui e não tinham ninguém com prática e eu já tinha prática e então estive aqui 7 
anos no Pinheiro Manso. 

EU- E qual era a tua área curricular? O que davas tu? 

AD- Dava as ciências. E depois no Magistério dava o meio físico e social. Era muito giro! E depois 
fiz muita formação para professores do 1º ciclo, muita formação para educadoras de infância – 
sou formadora do FOCO e isso fiz até há 2 anos, até vir para aqui. 

EU- Para aqui, para a gestão... 

AD- Para a gestão, sim. Na Escola estou para aí há 20. 
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EU- Nunca fizeste nenhuma formação em gestão? 

AD- Não, mas gostava de fazer. 

EU- E nunca fizeste porque nunca se proporcionou, ou... 

AD- Olha, porque eu fui Presidente do Conselho Executivo em Leiria, há uns anos...em 75. E depois 
saí de Leiria, com o tal engano do concurso e fui para as escolas do Magistério. Depois vim para 
aqui e nunca pensei em gestão. 

EU- Então antes nunca tinhas feito funções de vice nem nada? 

AD- Nada, nada. Vim para aqui numa situação em que não havia nenhuma lista e havia uma 
ameaça, entre aspas, da Direcção Regional, a dizer que se não houvesse lista, nomeariam alguém 
administrativamente. E aí, como já tinha estado no Conselho Executivo, fiz uma lista assim à 
última da hora e pronto! E eu já podia ser porque tinha sido lá em Leiria.  

EU- Então, eu tinha esta para o fim, mas faço já – Directora, porquê? 

AD- Eu era para me ir embora já, não é? Aliás já tinha dito, quando me perguntavam, à 
comunicação social. Mas, mas... eu ia embora com a reforma antecipada... 

EU- E com penalização... 

AD- E com penalização, mas isso era o menos. Só que, entretanto, com a história dos Directores, 
houve aqui um abaixo-assinado, cá na escola, e na ordem dos 90% dos professores assinaram, a 
fazer um apelo para me candidatar. E eu achei que se 90% estavam a fazer isso, seria uma espécie 
de escolha, como se fosse a gestão democrática. E aí avancei com o projecto, 10 dias antes de 
acabar o prazo. Portanto, foi de certo modo para dar resposta ao que os colegas pediram. Eu até 
podia...isto é um bocado violentado, porque eu sou absolutamente contra as funções do director, 
este modelo, mas nós vamos exercer exactamente – não é bem exactamente – quase! – como 
fazíamos na gestão democrática. Os cinco partilhamos tudo, decidimos tudo em conjunto, 
partilhamos... Em termos, por exemplo, de eleições... não fiz propriamente eleição, fiz sondagem 
para os coordenadores de departamento; a cada pessoa que entrava aqui eu perguntava “quem é 
queres” e fui nomear as pessoas mais votadas... 

EU- Mas isso não ficou formalmente no regulamento interno?... Algumas escolas inseriram essa 
estratégia no R.I.... 

AD- Não sei...Acho que não...Mas eu ouvi toda a gente! E até houve pessoas que disseram que eu 
não devia fazer isso, devia nomear pessoas com quem me entenda e não sei quê... Mas se já não 
era assim... 

EU- Por acaso não houve casos em que, se fosse a tua opinião apenas, divergia da pessoa 
apontada? 

AD- Sim, um caso. Mas nomeei na mesma. Eu sou democrática! Agora para os coordenadores de 
directores de turma, como vão mudar - muita gente foi embora e entrou muita gente nova – 
entraram 23 - eu vou escolher mesmo o coordenador dos directores de turma. 

EU- Olha, tu falas dos professores e da sua vontade, mas tu aceitas que não sejam só os 
professores a regular isto...Ou seja... 

AD- Aceito, aceito...Eu tive uma forte pressão por parte dos pais. Os representantes da Associação 
de Pais também manifestaram a vontade. Em relação aos alunos, não tive nenhum contacto, só 
em relação a professores e pais. 
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EU- Então agora está o barco a andar... 

AD- Agora está o barco no mar. Mas eu não sou chefe do barco! Nós somos 5 a chefiar o barco! 

EU- Vamos então ao cerne da questão. Tu sabes que o meu interesse é pela auto-avaliação da 
escola e pelo saber até que ponto ela pode interferir na regulação da escola. A primeira questão 
que te coloco é sobre a tua posição em relação a estes processos de auto-avaliação da escola. 

AD- Eu acho que é muito importante! Eu defendo a auto-avaliação e penso que a única maneira de 
nos regularmos é fazermos isso. Nós, com dados que vão sendo recolhidos, podemos de facto 
melhorar algumas coisas. Por exemplo, aconteceu aqui, em relação ao clima e ambiente 
educativo, houve um inquérito e temos dados muito importantes. E são dados importantes para 
trabalharmos com as pessoas em função dos resultados que obtiveram. Sabes que nestas escolas 
muito antigas e muito conservadoras, às vezes é um bocado difícil que os resultados sejam os mais 
fiáveis. 

EU- Não é só nas escolas antigas!  

AD- Mesmo fazendo a auto-avaliação, mesmo as pessoas preenchendo...Eu já te digo mais ou 
menos o tipo de respostas que deram. Por exemplo, vamos falar aqui de funcionários, um caso. 
Nós detectámos problemas de relacionamento na secretaria e problemas muito graves de 
relacionamento aqui com os assistentes operacionais actuais. E nós temos dificuldade...sabemos 
que existe...agora entrou uma chefe de secretaria nova e estamos a tentar implementar outro tipo 
de relações entre as pessoas, nomeadamente a gestão de processos, que eu penso que vai 
facilitar... Toda a gente a saber tratar de alunos, toda a gente a saber tratar de professores... A 
parte administrativa, não. Vamos tentar, vamos tentar... E isto porquê? Uma das coisas apontadas 
na auto-avaliação foi a falta de liderança da chefia; agora mudou o chefe e está há pouco tempo, 
mas parece-me que é outro tipo de liderança e o pessoal está numa relação diferente e melhorou 
bastante, mas aí não foi intervenção da escola, porque se fosse era muito difícil...Tínhamos 
detectado o problema, tínhamos dificuldade em resolvê-lo. Relativamente aos funcionários 
acontece o mesmo – há 2 grupos distintos... Nós já sabíamos isto, mas depois de escrever é 
diferente: eles todos se acham excelentes na sua própria avaliação, acham-se excelentes no 
relacionamento que têm uns com os outros e o relacionamento é péssimo... Portanto, detectamos 
esses problemas também através dos inquéritos que são feitos. Temos dificuldade em resolver a 
situação, porque trata-se de relações humanas...É muito difícil! A gente até podia fazer aí cursos 
de dinâmica de grupos para melhorar essa situação... Eu já orientei... Em relação aos professores – 
vocês ainda não têm os resultados todos, pois não, Zé? Pois, ainda não temos os resultados... Mas 
de qualquer maneira, vamos lá ver: eu acho que qualquer pessoa que está no cargo em que estou, 
nós detectamos isso – assim formaliza-se – mas nós detectamos imensas coisas na relação entre 
as pessoas... 

EU- Pois... Os professores são os que mais dizem que isto não traz nada de novo, que é só mais 
uma formalidade, mais uma burocracia que nada ajuda a resolver. 

AD- Ajuda! Ajuda, porque detectam-se situações que provavelmente não se detectariam, embora, 
como estou a dizer nós sabemos, apercebemo-nos do que se passa nos Departamentos, nas 
reuniões – quem é que lidera, quem é que se impõe, se os que estão lá gostam, se não gostam... 
Penso que se tivesse de fazer um relatório do que se está a passar aqui em cada um dos grupos, 
fá-lo-ia facilmente e dir-te-ia que tipo de relações existem entre as pessoas cá dentro... 

EU- Mas de qualquer maneira, o teres os dados ajuda... 

AD- Sim, sim, mas eu vou dizer-te uma coisa: eu para o ano, eu vou dar andamento a este 
trabalho, há esse compromisso, mas as pessoas cansam-se muito de responder a inquéritos, 
mesmo os que são produzidos aqui na escola. Eu fiz parte do grupo que elaborou as questões, 
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trabalhei com a Celeste Sousa neste trabalho de auto-avaliação... 

EU- No 1º ano, não foi? 

AD- Sim, ainda não se chegou a essa área, mas era sobre os laboratórios, e fiz muitas questões 
sobre o funcionamento das instalações. Mas é preciso responder e uma das dificuldade que temos 
é exactamente o cansaço que as pessoas têm a responderem aos inquéritos. Leva os inquéritos, 
depois entrega inquéritos... Depois a escola é altamente martirizada com inquéritos para tudo 
quanto é tese de doutoramento. Não imaginas! E depois é sempre isto: “Então já devia ter 
entregue os inquéritos e não entregou; já me devia ter respondido e não respondeu!” Nós 
mostramos abertura, as pessoas respondem contrariadíssimas, mas depois umas vezes devolvem, 
outras vezes não devolvem... Que o ambiente de escola não é mesmo que era! As pessoas andam 
cansadas... Mas de qualquer maneira é muito importante! Eu até gostava de saber fazer a recolha 
de dados noutro âmbito, no âmbito das classificações, porque eu tenho que fazer uma coisa que 
tenho dificuldade em fazer... 

EU- Classificações de... 

AD- Dos alunos. Por exemplo, a partir dos dados que temos, estabelecer metas. Eu tive muita 
dificuldade em fazer isso! Eu e toda a gente aqui na escola...E agora o Ministério só quer metas. 
Mas nós não podemos fazer isso, porque não estamos a trabalhar com empresas, com 
produtos...Uns anos as turmas são melhores, outros anos são piores... Tem imensas variáveis! Uns 
anos os professores também são melhores, outros anos são piores...Eu acho que este ano vai ser 
uma bagunça, em “voz off”... Mas eu acho que estes dados que eles recolhem são óptimos, são 
muito objectivos e a gente vê por ali muita coisa. Agora pegar naquilo... Eu este ano pedi a um 
professor para me fazer avaliação entre a primeira nota e a última dos testes, para ver se 
conseguia tirar alguma coisa, mas não conseguiu tirar nada! 

EU- A primeira nota e a última?! 

AD- Sim, no ano. Por exemplo, o aluno entra com uma determinada... No primeiro teste tem uma 
determinada avaliação e depois é para ver se houve alguma progressão ou não até ao final do ano. 

EU- Pois, por aí não chegas lá... 

AD- Não.  

EU- Olha, mas como tu dizias, a questão não é só quantitativa. Eu gostava de perceber se tu vês 
esta questão da auto-avaliação numa perspectiva mais de modernização administrativa, ou mais 
numa perspectiva de desenvolvimento profissional.  

AD- Eu acho que devo defender isso. Quando te digo que tenho um resultado de uma pesquisa 
que é feita e que há um grupo de pessoas que não tem relações entre eles, eu a partir daí posso 
perspectivar as tais formas de desenvolvimento pessoal e profissional. Através de actividades que 
possam ser feitas, ou de mudanças que se achem adequadas... Eu penso que sim, que tem 
vantagens nessa parte; se fosse só administrativo não valia a pena, porque se perdia muito 
tempo...Portanto se não for para a parte pedagógica, aproveitar daí... 

EU- A minha teoria é que se a auto-avaliação for de facto auto, se for feita colectivamente, nos 
departamentos, conselhos de turma, ajudará a ver os problemas que existam ou as 
potencialidades... 

AD- Graça, tu já trabalhaste no secundário? 

EU- Comecei aí. 
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AD- E tu sabes que há uma grande inércia nas pessoas! 

EU- Mas isso não é só nas secundárias...Explica melhor o que queres dizer com inércia. 

AD- Inércia é assim: é muito difícil as pessoas aderirem a processos novos. Nós aqui na escola 
tínhamos condições para fazer um trabalho de coordenação excelente, porque as pessoas tinham 
horas para fazer essa coordenação. Achávamos que marcando as horas no horário dos 
professores, do 10º ano, por exemplo, de filosofia, de forma que possam estar juntos e coordenar 
efectivamente... 

EU- Todos os grupos têm um tempo em comum... 

AD- Todos, por ano e por disciplina! E portanto isso podia dar um trabalho excelente se as pessoas 
o fizessem. Mas o que é que eu noto? Que essas horas são para as pessoas conversarem... 

EU- Mas tu notas que há qualquer coisa que não é feito, então? 

AD- Noto. 

EU- Portanto, em termos de regulação há qualquer coisa que não funciona tão bem como devia... 

AD- Exacto. Exacto. E eu tenho imenso pena. Por exemplo, nós temos actividades de substituição e 
se um professor falta tem que avisar e preparar um plano, mas às vezes pode não haver quem o 
substitua e portanto há actividades. E para os grupos prepararem actividades – não é fichas, mas 
actividades que achem importantes  - era importante que nessas horas fossem verificando se 
aquela ficha que prepararam já foi usada, se não foi usada, se está dentro da matéria que está a 
dar naquela altura, se não está, porque quem vai fazer a substituição não sabe. Eu este ano fui 
fazer aulas de substituição e quando fui ao dossiê ver de fichas não havia lá nada. Era biologia do 
11º ano e a matéria que lá estava já tinha sido dada há muito tempo, não estava actualizado. E 
isto para dizer o quê? As pessoas não têm brio... 

EU- Achas que isso não vai lá com instruções? 

AD- Mesmo com instruções... 

EU- Então como podes resolver isso? Se não vai com instruções e se as pessoas não vão sozinhas... 

AD- É muito difícil. Os Directores sempre podem ter uma atitude mais drástica, mas sendo 
colega...E mais este ano já tentei isso, todos os anos tento...Agora as pessoas estão com um 
bocado de medo por causa da avaliação, não é? 

EU- Exactamente. Como é que se cruza isso? A avaliação da escola reflecte-se na avaliação dos 
professores... 

AD- Mas isso da avaliação da escola também tem muito que se lhe diga, porque cada escola tem 
uma identidade própria e com características que não vais encontrar... E a nossa avaliação, uma 
escola que está desde o primeiro ano no topo das classificações aí das escolas... 

EU- Eu sei que essa da avaliação externa está aí encravada... 

AD- Deram “Bom” em tudo. Eu acho que a escola não tem só “Bom”. Não tem aquela dinâmica 
que podes encontrar numa escola aí da aldeia, da vila, porque os garotos daqui têm as solicitações 
que se calhar os outros não têm, porque aos outros a escola fornece-lhes o que estes aqui não 
procuram. 

EU- Estes aqui têm lá fora! 
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AD- Têm lá fora! Portanto, por mais que façamos... Temos disponibilidade para ter clubes, 
tínhamos horas supervenientes para dar os apoios todos, para fazer isto tudo; as pessoas até 
preferiam estar a trabalhar em clubes do que fazer substituições... E era bom que tivessem clubes, 
porque eu, em vez de mandar o professor para a sala, e os alunos em vez de apanharem uma seca 
ali numa sala, se tivessem clubes, este ia para o clube de fotografia, o outro ia para o clube de 
ciência...As coisas organizavam-se assim. Só que nós não temos procura. E isso foi uma das coisas 
que foi apontada. Outra coisa foram as anulações. Eu tento sempre, o mais possível, evitar as 
anulações. Mas há garotos, como a escola é muito exigente, que achavam que tinham nota mais 
alta no exame – e nalguns casos aconteceu – e portanto anulavam a matrícula. Os pais pedem. Eu 
aguento até ao 3º período, que é o limite, mas depois não tenho alternativa, porque senão 
também fico responsável. E portanto, a nossa escola tem sido sempre avaliada em “Bom” e isso 
reflecte-se depois em tudo. Eu nem vou pedir outra vez a avaliação, porque de certeza... Nós 
aquilo que estamos a tentar mudar, por exemplo nesse campo da abertura dos garotos, o 
poderem ter outras actividades...Até para o desporto escolar que é obrigatório vamo-nos ver 
gregos. Portanto, é uma escola com características... 

(Interrupção. Auxiliar que vem fechar janelas e combinar o encerramento da escola) 

AD- Estávamos a falar... 

EU- Da avaliação externa... 

AD- Pois...e isso reflectir-se na avaliação de professores... 

EU- Exacto. 

AD- Mas este ano não funcionou nada. Toda a gente entregou uma ficha de auto-avaliação, está 
ali para eu avaliar; ainda não tive tempo de ler e nem sei se vou ler...vou preencher aquilo. Este 
ano foi um desastre! Isto foi uma fantochada. Isto que aconteceu este ano não é nada! E aqueles 
que eu podia dar uma nota mais correspondente àquilo que as pessoas fizeram, ou não fizeram, 
os próprios instrumentos de avaliação não permitem que faça isso... 

EU- Eles também não permitem a diferenciação... 

AD- Não. Eu dizia-te assim: tenho aqui dez professores a quem dava menos do que “Bom”. Eu não 
posso fazer isso, porque a ficha não me permite. Nunca faria isso este ano, mas mesmo que fosse 
um ano normal, eu não conseguia fazer isso. 

EU- Diz-me só assim: que características é que tu pões nessas pessoas que não merecem o “Bom”? 

AD- São professores que não gostam da profissão... 

EU- Mas isso vê-se como? 

AD- Na relação com os alunos, na maneira como faltam, no empenhamento que põem nas 
aulas...até no modo como fazem essas tais actividades para a substituição, no modo como fazem 
as aulas de substituição – estão lá e deixam os alunos fazerem o que querem e eles estão assim de 
braços cruzados... Tudo professores que não gostam! Ou então professores que não coordenam, 
ou que fingem que coordenam, mas depois não fazem nada daquilo que é preciso na 
coordenação; professores que como directores de turma não concordam com as provas de 
recuperação e não avisam os alunos; professores que não vêem os trabalhos da Área de 
Projecto...Professores deste tipo! Temos aqui disso tudo...Eu sei! Conheço-os todos! 

EU- Deixa-me então puxar a questão da auto-avaliação para esse aspecto que é o que mais me 
interessa – em termos de processos educativos e da forma como isto pode ajudar, por exemplo a 
prevenir esses excessos de falta de qualidade, de falta de empenho e que podem de facto 
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prejudicar globalmente a escola. A questão das anulações, por exemplo, em que as pessoas dizem 
“não temos culpa”. Mas será que não haverá nada a fazer mesmo para prevenir? 

AD- Sabes, eu já tenho falado com os professores sobre isso. Eles anulam, porque dizem que os 
professores são muito exigentes... 

EU- Lá está, e essa exigência não devia ser regulada? 

AD- Devia e por isso é que é importante a coordenação... 

EU- E a auto-avaliação dentro da coordenação, não é? 

AD- É e eu defendo isso. Ainda agora numa disciplina...olhando para os desfasamentos, por 
exemplo, uma turma em que os alunos têm mais ou menos média de 14 e têm numa disciplina só 
notas de 18 e 19. Isto é uma desregulação total, mas os pais não se queixam! Queixam-se se for o 
contrário...E portanto, nessas situações o que é que eu faço? Eu tento que seja o próprio grupo a 
regular essa situação e este ano aconteceu e eu pedi para os testes começarem a ser feitos no 
grupo, em conjunto, ou pelo menos que fossem apresentados para o grupo se pronunciar. Mas 
tudo tem também as suas implicações...porque, como tu sabes, há professores que dão 
explicações a alunos da escola...Quando estamos numa situação destas, não há auto-avaliação 
que nos ajude! A gente sente falta disso, sente que estes dados são muito importantes... 

EU- Mas há coisas que é preferível nem saber... 

AD- Mas eu já falei com o Inspector! – “O senhor, se faz favor!”... Porque ele diz : “Se a senhora 
souber tem que actuar!” – “Então, actue! Veja o que pode fazer aí para acabar com esta coisa das 
explicações entre professores com alunos da escola”. E depois há mulheres de outros sítios ou 
maridos de outros sítios e que têm explicandos daqui...E no JF há um casal em que a mulher dá 
explicações aos alunos do marido e o marido aos alunos da mulher! Isto para dizer que desses 
resultados da auto-avaliação, ressaltam coisas deste tipo. Por exemplo, tu fazes um inquérito 
sobre o modo como a coordenação é feita, dentro de um determinado grupo...Eu acho que dentro 
do departamento também não funciona muito bem; importante é em relação aos grupos de 
recrutamento; no departamento é mais a nível de interdisciplinaridade. Eu acho que é mais fácil 
fazer esses trabalhos de avaliação, devia ser mais aprofundado a nível dos grupos de 
recrutamento, que aí é que é a base, aí é que funciona! 

EU- Mas aí estás a fugir ao anonimato, estás quase a pessoalizar... 

AD- Eu sei, mas ali é que é a unidade básica, a célula. Tu tens a célula, o tecido, o órgão e o 
sistema. A célula é cada um de nós; o tecido é o grupo de recrutamento; o órgão é o 
departamento e o sistema são os vários departamentos. Portanto, a célula claro que não porque é 
ao nível individualizado, mas ao nível do tecido já há articulação. Por exemplo, uma coisa que 
gostava que fosse feita, mas que é impossível porque não temos condições, mas talvez possamos 
ter, era testes iguais para todos. O ano passado fiz essa tentativa. Por exemplo fazer aí um ano 
uma experiência em que os alunos do 10º ano de inglês tivessem todos o mesmo tipo de teste. E 
aqui os professores tinham mesmo de trabalhar em conjunto. 

EU- Podia não ser o mesmo teste, mas terem a mesma matriz, não é? 

AD- A matriz...se fosse o mesmo teste era mais rigorosa essa apreciação. E aí havia uma regulação 
maior. Porquê? Porque aqueles que se tivessem afastado mais eventualmente teriam de trabalhar 
de outra maneira. 

EU- Mas tu podes fazer isso como projecto, ou seja, desafiar colegas das disciplinas a fazê-lo até 
como projecto de estudo, de investigação! 
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AD- Só que não temos a possibilidade de pôr as aulas todas ao mesmo tempo... 

EU- Mas nem sequer precisavam de ser todos os testes...Por exemplo o do princípio e o do fim... 

AD- O ano passado fizemos isso com os alunos que estavam a entrar na escola. Na primeira 
semana fizeram todos testes iguais em várias disciplinas... 

EU- Diagnóstico... 

AD- Diagnóstico, sim, mas depois achámos que não resultou, que foi um bocado tempo perdido, 
porque havia disciplinas em que até era impossível fazer diagnóstico...como latim...A filosofia não 
seria difícil, através de atitudes... Mas pronto, pusemos de parte. Agora a nível dos grupo de 
recrutamento, fazer as matrizes...por exemplo o grupo de filosofia faz isso! Mas mesmo assim há 
quem fuja à matriz! 

EU- Pois, porque o teste igual não se adequa à diferenciação da comunicação que cada professor 
estabelece com os seus grupos de alunos; a linguagem, a forma de colocar as questões, faz 
diferença... 

AD- Isso pode ser assim nas humanidades, nas ciências não é tanto, é tudo mais objectivo! Nós 
aqui já tivemos essa experiência e foi uma experiência muito boa. Mas mesmo com matrizes 
comuns, há professores que fogem delas. O resultado da avaliação pode dizer assim:”Não há 
coordenação.”Ela pode existir, mas as pessoas que dizem que não há são as próprias que fogem 
dela.  

EU- Portanto, para ti, a regulação que existe, a instalada, não chega... 

AD- Não chega! A minha parte da gestão é mais a parte pedagógica e eu preocupo-me muito com 
os 90 minutos. 90 minutos é muito tempo de aula e há 90 minutos que são uma verdadeira 
“seca”. Eu andei pelos corredores, ando sempre de um lado para o outro, e às vezes há um que 
tem a porta aberta e eu vejo o professor sentado a dar uma aula, a falar num tom monocórdico e 
eu fico perdida! Ou então ouço barulho e bato à porta das salas! O ano passado fartei-me de 
interromper aulas, porque como não havia ambientes de trabalho...  

EU- Mas interrompias para quê? 

AD- Para mandar calar as pessoas! Sou ditadora! 

EU- Mas havia mais agitação, era? Tu dizias o ano passado... 

AD- Então, o ano passado foi o primeiro que estive aqui! Quando passo numa sala e ouço muito 
barulho lá dentro, bato à porta a perguntar se é ambiente de trabalho. Peço desculpa ao 
professor, mas faço isso. Alguns até achavam bem, outros não. Mas paciência! Tu já viste o que é 
as pessoas estarem numa aula e tu saberes que ali não se aprende nada porque está uma 
bagunça? Tem que se dizer alguma coisa, não é? Tu estás a pensar: estás a desautorizar o 
professor... Mas os professores têm que se preparar... 

EU- Não resolves nada com essa entrada...Só resolves momentaneamente. Se calhar no dia 
seguinte a coisa é pior... 

AD- Não resolvo, mas se passar e não disser nada também vou deixar andar. Eu não sei se resolvo, 
se não resolvo...Eu sei que não resolvo, mas os professores ficam com mais...Os professores têm 
mais tendência para mandar calar, que é para evitar... 

EU- Sim, mas só mandando calar, o ambiente também não ficará assim tão melhor... E os alunos? 
Se fossem estabelecidas mais pontes com os alunos? É que eles queixam-se de que lhes é dada 
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pouca palavra...E sendo eles já tão grandes e tão bem pensantes, tenho que dizer, penso sempre 
porque diabo não os ouvimos melhor...eles têm tanto a dizer! Por exemplo essa questão da 
disciplina na sala de aula – tentar fazer a ponte através deles e não através do colega, não seria 
bom? 

AD- Isso é verdade e nós temos tido aí de facto...Então os nossos representantes no Conselho 
Pedagógico e no Conselho Geral Transitório e na Assembleia eram garotos espectaculares! E nós 
tínhamos aí, ainda começou a funcionar, uma Assembleia de Delegados e eles manifestavam as 
suas concordâncias ou discordâncias em muitas coisas. E com a Associação, isto do meu ponto de 
vista, temos uma relação excelente. Eles este ano legalizaram-na e temos uma relação muito boa 
com a Associação. Agora eu penso que sim, através dos Delegados que... 

EU- Mesmo no âmbito da auto-avaliação, um projecto que os implicasse mais nessa regulação da 
sala de aula... 

AD- Como podemos fazer isso? Isso era giro! 

EU- Pois era! Eu depois posso dar umas sugestões de leitura com experiências desse tipo. 

AD- Então vê lá: o ano passado uma colega de filosofia mandou-me chamar porque não conseguia 
dar a aula e eu fui lá fazer a minha aulinha de filosofia – eu sou de biologia! Mas peguei no tema 
que ela estava a dar e fiz um trabalho com eles – era sobre a norma. 

EU- E como é que eles reagem? 

AD- Tão bem! Foi uma aula espectacular! E eles pediram para não me vir embora... Para o 
professor não é bom, mas o professor é que me mandou chamar! Isto para dizer que se for um 
professor com autoridade, dinamismo e goste do que faz... E que o que está ali a fazer tem a ver 
com melhorar aqueles indivíduos que estão ali à frente, tudo bem! Agora se for aquele professor 
que vai para ali, preparou matéria e despeja e que o incomoda qualquer questão que o aluno 
ponha... 

EU- A qualidade de uma escola... 

AD- Eu estou a falar de casos pontuais, é evidente! 

EU- A equipa de auto-avaliação falou que um dos objectivos era perceber por que era esta uma 
escola de qualidade, onde é que estaria a diferença – se seriam os professores, se seriam os 
alunos, se seriam os processos... 

AD- E chegaste à conclusão que seriam os alunos! 

EU- Eu não cheguei a conclusão nenhuma ainda, mas vocês é que têm que responder a esta...Eles 
hesitaram... 

AD- Eu não hesito! Eu já tenho pensado nisso muitas vezes. Isto é um ciclo vicioso, uma 
pescadinha de rabo na boca. Quem procura esta escola são os alunos muito bons, porque esta 
escola tem sido classificada como muito boa e, portanto, a escola não faz esforço nenhum para 
procurar os alunos – eles vêm aqui ter. Eu tenho aqui processos, que até tenho fotocópia ali, de 
garotos com média de 19 que tivemos de mandar embora. Que nós não seleccionamos pelas 
notas; os pais é que pensam que sim. E portanto, alunos muito bons procuram-nos e, por isso, a 
escola tem bons resultados. Isto parece mal eu estar a dizer, mas é a verdade - muitos destes 
alunos têm um forte apoio lá fora – a escola paralela das explicações. Os pais são de nível médio-
alto, pagam explicações e temos estas classificações. Tão claro como isto! Porque professores 
muito bons há aqui e há em todo o lado. Nós temos aqui um leque de professores que eu 
considero que eram professores muito bons, malta assim mais antiga – havia. Mas eu também 
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considero que nas outras havia professores muito bons. Portanto, não acho que sejam os 
professores, mas o tipo de alunos que nos procura, por um lado. Mas depois temos aqui a Hefesto 
coladinha! E vai aí uma guerra com a Inspecção por causa disso. Porque a Inspecção quer saber 
por que é que esta escola não tem alunos subsidiados e aquilo que eu respondo é que de facto 
são de um nível sócio-económico médio-alto. E eles dizem: “Mas a Hefesto está a 50 metros e tem 
o triplo ou mais dos alunos subsidiados”. A resposta é muito simples: a Hefesto tem uma 
quantidade enorme de cursos profissionais e esses cursos são normalmente destinados a alunos 
muito fracos que vêm muitas vezes das periferias. E portanto, são alunos subsidiados. E é isso que 
baixa as notas da Hefesto, porque nos grupos das ciências e das engenharias é excelente! O 
mesmo acontece com a QF. Quem é que tem um ambiente mais semelhante ao nosso? O JF! E se 
reparares o JF está a subir de qualidade. Porquê? Aumentou no ranking e está a ser procurado e 
está a esgotar as turmas com 28 alunos. 

EU- Portanto, o subir no ranking atrai, mas o facto de terem subido não pressupõe também algum 
trabalho para trás? Será que há uma aposta dirigida aos resultados? Isso é que ainda não percebi, 
mesmo nesta escola... Ou seja, há aquilo do ensinar para o teste? Do treinar para o teste? 

AD- Há! Havia. Eu não tenho dúvida. Fui professora de biologia e sei. 

EU- E isso faz mesmo diferença nos resultados? 

AD- Faz. Quando havia exames de filosofia, os professores trabalhavam com aquele entusiasmo 
para termos depois boas notas... Ainda agora com economia – tivemos excelentes resultados em 
economia – o professor veio aqui todo contente! Ele trabalhou para ter essas notas! Eu tenho 
muita pena que não haja exames a tudo. Eu acho que é um estímulo para o professor. 

EU- E não tem aquele outro efeito perverso do reducionismo? 

AD- Tem, sim senhora! Mas também depende dos exames... 

EU- Isso é uma perspectiva interessante – o problema não está no haver exames, mas no tipo de 
exames... 

AD- Eu acho que devia haver exames...que os alunos deviam passar por filtros mais vezes. Isto é 
uma fantochada! Mesmo estes exames – o aluno leva 13, tem dois valores e passa com 10! Isto 
não é nada! O aluno que tem 2 não sabe nada! 

EU- Pode ter sido um azar! Temos que admitir... 

AD- O problema é quando não é só uma... Mas isso fica para depois... 

EU- Isso fica para depois! Portanto, na tua opinião a qualidade da escola assenta na qualidade dos 
alunos, eles é que fazem a diferença... 

AD- Fazem! E depois outra coisa. Nós temos aqui muitas horas disponíveis para apoios e há muitos 
alunos que procuram; não é a totalidade, mas muitos procuram, especialmente na véspera dos 
testes. Os professores têm uma sala atribuída para dar apoios e acho que isso é uma 
disponibilidade boa da escola. 

EU- Mas parece que depois, em muitas horas, eles não vêm... 

AD- Não vêm porque têm muita actividade paralela, mas nós não podemos pôr apoios de manhã 
quando eles têm aulas...tem que ser à tarde; depois se tem que vir de propósito, já não pode vir. 
Mas se olhares para os nossos horários – eu acho que a nossa escola é apelativa, porque tem 
horários excelentes... 
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EU- Arrumadinhos para facilitar as explicações! Se calhar, devias fazer ao contrário para dificultar 
isso das explicações... E é verdade a diferença de resultados entre os humanísticos e as ciências? 

AD- É verdade! Os de ciências têm muito melhores notas. Acho que tem a ver com as notas 
necessárias para acesso; os alunos estudam para entrar na universidade... É assim – eu acho que o 
grande drama actual da sociedade é este: os alunos andam na escola porque têm que andar – é 
um frete! 

EU- Se calhar foi sempre!... 

AD- Não foi não! Eu adorava ir para a escola! 

EU- Tu sim e os outros teus colegas? 

AD- Iam poucos, iam poucos...Eu tenho muita pena, mas eles vêm para aqui e não vêm para se 
enriquecer; eles vêm porque têm que fazer aquelas disciplinas e têm que despachar isto, ir para o 
12º ano para depois ir para a universidade tirar o seu curso. Esta é a imagem que eu tenho de 
muitos dos alunos. E consideram que as disciplinas são uma seca, portanto eles nem sequer criam 
o gosto. E se à partida achas uma seca, é mesmo uma seca! 

EU- As tais actividades é que podiam dar outra vida... 

AD- Dar outra vida! E eu bem gostava! Este ano, por exemplo, tentámos criar o Clube de 
Biodança... 

EU- Tens cá uma colega com grandes saberes e formação em teatro... 

AD- Mas já se fartou, porque depois não havia adesão. Mas este ano vem para cá mais um colega 
para o teatro, excelente. Temos aqui o máximo dos máximos do País de fotografia, que é o 
Alexandre Ramirez, que vem para cá; já falei com ele para fazermos aí actividades de 
fotografia...Também gostava que houvesse aqui um projecto de museologia, porque temos aqui 
muitas coisas antigas que deviam ser fotografadas e divulgadas... Temos aqui montes de projectos 
e eu a todos vou dizer que sim, para ver se as pessoas começam ... Já inscrevi, tem que ir! Mas 
olha que eu às vezes fico mal disposta!... Este ano, tudo o que eu recebi – workshops, coisas giras 
para as pessoas fazerem...eu mando por email para toda a gente – isto era giro, vejam lá se têm 
hipótese...Mas as pessoas acham que já fazem muitas horas... 

EU- Portanto tem que ser da outra maneira – “olha, está aqui isto para ti”! 

AD- Exactamente! 

EU- Bom, já falámos das coisas essenciais, no entanto deixo-te a última palavra. O que eu queria 
perceber era se isto, a auto-avaliação, era para agarrar. Já percebi que sim, que não vais deixar 
morrer... 

AD- Vamos ter que fazer... Mas por exemplo em relação aos alunos – eu acho muito importante 
ouvir os garotos... 

EU- Em termos de equipa, já pensaste como fica? 

AD- Eu acho que a equipa que está, está a trabalhar bem... 

EU- Mas o António vem para aqui... 

AD- Mas isso eles próprios escolhem outro, na componente não lectiva... Olha, por exemplo agora 
estão a fazer uma avaliação do que foram aquelas aulas supervenientes. Sabes quais são? São 
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aquelas que sobram dos 45 minutos. Temos registos... E também temos das de substituição. 

EU- Então e usa-las para quê? Apoio? 

AD- Apoio! E eles estão a ver a variação da adesão – por disciplina, por turma, por período do ano, 
por horário... 

EU- Pois o horário já tinha conversado com a equipa que fazia muita diferença... 

AD- Mas já viste os nossos horários? Todos arrumadinhos? 

EU- Pois, se os apoios fossem perto da hora do almoço... 

AD- Mas também tens de pensar nos horários dos professores! 

EU- Pois, e eles também precisam de andar satisfeitos e também precisam de tempo para 
trabalhar, lógico! 

AD- Olha, depois para as actividades de substituição também temos avaliação das actividades; 
quer dizer, das actividades não: se as pessoas têm plano ou não, se o plano... 

EU- Quando dizes que tens, é a partir daqui, não há ninguém a tratar disso...És tu que tomas conta 
disso! 

AD- Não é uma avaliação, são registos para agora ver...Os professores iam registando sempre que 
faziam uma substituição. Tens aqui a grelha: data, hora, professor que foi substituído, se deixou 
materiais... Isto não é uma avaliação, mas é para tentar ver... Mas há coisas aqui a mudar. E depois 
havia ainda o problema dos professores que deixavam as fichas, mas não as corrigiam. Como já 
tinham sido penalizados com falta, achavam que não tinham de ter mais trabalho em relação a 
uma aula em que tinham tido falta. 

EU- Mas esse plano de substituição foi definido como? Por cima, no Pedagógico? 

AD- Não...Então mas como? 

EU- É que se isso foi aprovado pelos Departamentos... Uma das conclusões que tiras daí é que a 
maioria dos professores está “na retranca”, como se costuma dizer... 

AD- De várias maneiras! Começa por não preencherem...Não, são poucos... 

EU- Essa resistência pode ter toda a lógica, toda a pertinência, mas a questão é se este modelo 
não dá, devem ser os próprios grupos a propor alternativas...e a regulá-las, não é? 

AD- Quantas vezes não foi pedido isso no Pedagógico! Quantas vezes!... Olha outra: Plano Anual 
de Actividades. Pedimos às pessoas para fazer, mas integrado no Projecto Educativo da Escola. Se 
tu visses como veio!... Perdemos um tempo doido! Eu quero fazer isso para apresentar agora em 
Setembro e por isso é que ando aqui numa fona desgraçada... 

AD- Olha, depois para as actividades de substituição também temos avaliação das actividades; 
quer dizer, das actividades não: se as pessoas têm plano ou não, se o plano... 

EU- Quando dizes que tens, é a partir daqui, não há ninguém a tratar disso...És tu que tomas conta 
disso! 

AD- Não é uma avaliação, são registos para agora ver...Os professores iam registando sempre que 
faziam uma substituição. Tens aqui a grelha: data, hora, professor que foi substituído, se deixou 
materiais... Isto não é uma avaliação, mas é para tentar ver... Mas há coisas aqui a mudar. E depois 
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havia ainda o problema dos professores que deixavam as fichas, mas não as corrigiam. Como já 
tinham sido penalizados com falta, achavam que não tinham de ter mais trabalho em relação a 
uma aula em que tinham tido falta. 

 

 


