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ENTREVISTA PAIS (MÃES) 

- 4 senhoras 

- 1h 40 minutos 

SP1 – Sou mãe da Alexandra, que anda no 11º ano, que está envolvida nas “Escolíadas” e a minha 

participação aqui na escola foi mais à base...uma vez que ela está no teatro, de andar com ela e 

com os colegas daqui para os Três Pinheiros, dos Três Pinheiros para aqui... Faço um pouco de 

motorista, quando é preciso. Eu tenho o 12º ano, do Curso de Gestão Administrativa e Financeira, 

e sou técnica de compras numa instituição de solidariedade social. 

EU- Já agora, o que é que a Alexandra quer vir a ser? 

SP1- Ela quer seguir um curso de Turismo e está em Humanidades neste momento. 

SP2– Ando a frequentar as Novas Oportunidades, para acabar o 12º ano, sou assistente técnica 

nos Hospitais da Universidade de (a cidade), sou representante de pais do 11ºB e normalmente 

também ando envolvida na secção de teatro que as miúdas frequentam- A minha filha é a Ana 

Filipa, que também anda no 11º ano de ciências e tecnologia...Pronto, e envolvo-me também um 

bocadinho com as férias desportivas, ajudo, quando é preciso, com os fatinhos lá do teatro e sou 

também às vezes um bocadinho motorista! Ela está vocacionada, não sei se um bocadinho por 

influência da família, para ir para enfermagem...vamos ver se consegue...Deus queira que sim! 

Acho que está tudo! 

EU- Esse envolvimento com estas coisas da escola, como é que começou? 

SP2- Porque as miúdas entraram no grupo de teatro...Porque há vários clubes na Escola... 

EU- As outras mães dos outros alunos do Clube também participam assim? 

SP2- Algumas, sim, outras não. É como tudo – é como nas reuniões de pais, é como nas reuniões 

das associações... 

EU- Por acaso gostava de saber se os pais são mais participativos na colaboração com essas 

actividades do que daquela forma mais formal de ir às reuniões... 

SP2- A nível de ajuda, por exemplo a fazer os fatos e assim, penso que não; a nível de 

acompanhamento dos filhos, de ir vê-los participar, acho que até são. 

SP1- Eu creio que o nosso envolvimento, e se não estou em erro das 3, teve a ver com o termos 

directores de turma que nos conseguiram cativar para as reuniões de turma e, ao virmos, víamos 

o envolvimento do grupo na altura...e conseguiram envolver os próprios directores de turma e 

entusiasmar o próprio ambiente escolar. 

SP3 – Trabalho também nos Hospitais da Universidade de (a cidade), sou assistente técnica, tenho 

o 11º ano, antigo 2º ano do Curso Complementar dos Liceus e sou mãe da Diana que está também 

no 11º ano, no curso de ciências e tecnologias. A Diana também entrou para cá no 7º ano e penso 

que o nosso envolvimento deve-se ao facto dos nossos filhos terem vindo para cá numa idade 

ainda muito novinha, a escola acolheu-nos, nessa altura - eu não me esqueço! - com um lanche, 
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conhecemos a escola, e isso marcou-me, porque tenho um filho mais velho e nunca me tinha 

acontecido noutra escola. A Diana envolveu-se no teatro e eu fui arrastada. E sempre tive um bom 

relacionamento com os professores, com o Conselho Executivo, com este com o anterior... 

Também estive – e está a Presidente que também esteve - em outro projecto do psicólogo, que 

me recordo teve pouca participação dos pais; penso que éramos uns  5 ou 6, houve 3 sessões e na 

última sessão estava eu e o meu marido. Aquilo era um projecto de uma sessão por mês e aquela 

já não se fez. Eu penso que a própria escola está muito aberta e portanto o nosso envolvimento 

com o Clube de Teatro e outras actividades vem daí... 

EU- De terem as portas abertas... 

SP3- Escancaradas! 

SP2- Eu tenho uma filha que neste momento já é senhora engenheira e que frequentou esta 

escola desde o 7º ano, e vejo as coisas a melhorarem, até mesmo no relacionamento pai-

professor. Por exemplo, este género de apresentação com a minha mais velha nós não tivemos. É 

evidente que reunião de pais...a turma era muito boa, era a melhor turma da escola, e realmente 

também não havia a frequência de pais nas reuniões que agora há. Neste momento, temos uma 

média de 13-10 pais numa turma de 15. 

EU- Isso é óptimo! 

SP2- Com a mais velha eram sempre os mesmos 5-6 pais e eram 28, 24 alunos! Também como 

venho aqui já há muitos anos e há professores que já estão aqui há longos anos, já praticamente 

nos conhecemos e acho que é um bom relacionamento. 

SP4– Sou psicóloga e neste momento estou a exercer como profissional de RVC. Sou Presidente da 

Associação de Pais e neste momento estou a acabar! Estou na Associação há 3 anos, porque a 

minha filha, ao contrário das das outras senhoras aqui presentes, entrou para aqui no 10º ano. 

Veio de um colégio de freiras – o Colégio de S. José; portanto um ambiente, como imaginam, 

completamente diferente! Envolvi-me na Associação inicialmente, porque não havia ninguém e é 

daquelas coisas...como não há ninguém, avança-se. Em relação ao envolvimento aqui na escola, 

da minha filha nas actividades, ela envolveu-se bastante nas “Escolíadas”... No primeiro ano ainda 

fundou aqui – não sei se a palavra será certa – um clube de dança, que depois...No primeiro ano 

correu bem, mas depois no segundo já não teve a adesão que era esperada e então acabou por 

terminar assim. E pronto, também represento os pais da turma, fiz parte da Assembleia Geral 

durante estes anos; este ano do Conselho Geral Transitório. E, como Presidente, tenho estado 

sempre presente nas actividades quer de professores, quer de alunos. 

EU- Então pergunto agora às representantes como fazem a ligação com os restantes pais da 

turma. 

SP2- Eu inicialmente pedi ao Director de Turma os contactos dos pais, mas graças a deus não 

houve problema algum e os pais também não me chegaram. Aliás, eu também acho que há coisas 

que se passam que os filhos não estão abertos para falarem aos pais do que se passa dentro das 

aulas. Ainda ontem tivemos reunião com o Director de Turma e eu, sem querer nada, mandei a 

boca assim para o ar para ver se desperto os pais para os filhos lhes contarem as coisas... Eu sei 

que há coisitas, que eu por acaso... a mais velha não, mas esta acaba por contar o que se passa, 
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seja bom ou seja mau, e eu, pelo que me apercebo, os filhos não se abrem com os pais a contarem 

o que se passa... 

EU- São adolescentes!... 

SP2- Mas há adolescentes e adolescentes... Uns contam, outros não! 

EU- Mas então mais importante seria essa ligação dos representantes com os pais... 

SP2- Sim, pronto, mas como os pais também não se chegaram a mim a dizer o que quer que 

fosse...Eu transmitia às vezes uma coisita ou outra quando vinha falar com o Director de Turma, 

mas não cheguei a fazer nenhuma reunião de pais. Porque ainda agora surgiu uma situação aqui 

na escola e eu pensei que os miúdos falavam e se depois os pais chegavam a mim, para depois 

então haver uma reunião de pais para ver o que é que se ia fazer...Como, pelo que a minha filha 

me chegava, não via os colegas muito interessados, então eu achei que também não deveria 

mexer nas coisas, porque às vezes também quanto mais se mexe ainda pior...  

SP4- Nós fazíamos reuniões “on line”! Estava combinado: eu mandava um mail a cada um e todos 

me respondiam... 

EU- E respondiam? 

SP4- Respondiam sempre! Aliás, eu pedia que o fizessem para ter a certeza que as pessoas 

recebiam. Claro que aqueles assuntos mais particulares eram tratados directamente com o 

Director de Turma. Nunca me chegou nada de grave. Sempre funcionou assim. A nível de 

reuniões, foi uma coisa que me impressionou, foram sempre cerca de 20 pais; não me lembro de 

vir a nenhuma em que estivessem menos! 

SP1- Eu fui representante o ano passado, em parceria com outro pai, e também funcionámos 

assim. E nós organizávamos, os representantes, anualmente, um encontro dos pais, alunos e  

professores, que nunca é aqui na escola. O ano passado foi em Quiaios – eu arranjei uma casa em 

Quiaios, onde fizemos uns assados... 

EU- Desculpa, mas quem é que vai a essas festas? 

SP1- Pais, alunos e professores da turma. Este ano foi na praia do ???? . Eu não pude estar 

presente, mas diz que correu muito bem. Eu já estive a ver, porque os miúdos depois fazem um 

trabalho, e foi na reunião de turma que apresentaram... 

EU- Na reunião de turma? 

SP1- Na reunião de entrega de avaliações, no fim da reunião... Achei que estes três anos que 

estive funcionou muito bem! Nunca sabemos quantos pais vão, porque os pais levam outras 

pessoas por arrasto. Cada um leva o seu comer, o seu “comes e bebes”... 

EU- Muito bem! Vamos então entrar no assunto principal, que é a questão da auto-avaliação da 

escola. E eu começo por perguntar se acham isto importante, teoricamente, ou seja, que a escola 

procure avaliar-se a si própria, independentemente da Inspecção, se isso poderá trazer algum 

benefício. 

 

 

 

 

 

CP 

 

 

 

CP 

 

 

CP 

 

 

CP 

 

 

 

CP 

 

 

CP 

 

 

 

 



4 

 

SP4- Acho que sim. Traz sempre. Aliás a própria escola já tem. Ainda está...eu cá estou! Eu sei, 

porque também estou metida nessas coisas...De qualquer forma está-se a reformular agora, 

porque há sempre ajustes e é bom que assim seja. Mas acho que é muito vantajoso, porque nós 

acabamos por aprender com os nossos erros. Se não reflectirmos sobre isso ou se não formos 

alertados, passam despercebidos. Se não pararmos num stop é fácil que... Agora se vier um carro, 

que eu tenha que travar, se calhar penso duas vezes para a próxima – é melhor parar! Acho que 

esse esquema que está a ser desenvolvido faz todo o sentido. Na teórica e na prática. E que 

diferencia muito bem o que é uma escola boa – uma escola que dá colo e que dá aprendizagens – 

de uma escola dita má. 

EU- Essa do boa e má e da qualidade é daqui a pouco! Agora vamos continuar nesta. SP3, o que 

achas? 

SP3- Eu acho que sim, que é importante... 

EU- Mas não será só mais uma papelada? 

SP3- É assim: eu por acaso não sabia do trabalho que está a ser feito... 

EU- Não sabias, não te chegou nada... 

SP3- Não...Ouço as notícias e a gente acaba por saber da avaliação...da avaliação dos professores, 

mas... 

EU- Mas não é dessa que estamos a falar... 

SP3- Sim, sim...Pronto, mas eu gostaria de me pronunciar mais como mãe da Diana. 

EU- Porquê? Não estou a perceber... 

SP3- Porque a Diana está cá desde o 7º ano... Ela veio do Instituto de L. e eu vim zangada com a 

direcção do Instituto, porque o comportamento, pelo menos no último ano desagradou-me e por 

isso é que eu transferi a Diana. 

EU- Sim, mas espera, disso falaremos depois. Agora em relação à auto-avaliação, não te lembras 

de ter participado em nada deste dispositivo? Não respondeste a nenhum inquérito... 

SP3- Não.  

SP2- Eu lembro-me de ter respondido o ano passado... Pela Páscoa, na reunião de pais, foi 

distribuído um inquérito onde demos, anonimamente... 

EU- Afinal foi, SP3... Lembras-te agora... 

SP2- Mas sinceramente, há coisas que não foram alteradas. Uma delas, a qualidade da comida e a 

limpeza do refeitório. Porque eu, inclusivamente, fui lá o ano passado a um jantar, onde estavam 

alguns pais...Eu penso que foi pelas “Escolíadas”, mas já não estou bem recordada... E realmente 

ajudámos a fazer, a confeccionar... e eu achei aquilo de uma nojice! Sinceramente, aquele 

refeitório cheio de teias-de-aranha, onde as pessoas cozinham! Isto foi à noite. Os miúdos tinham 

almoçado lá nesse dia. Eu fiquei mesmo impressionada! Em relação à comida, os miúdos acabam 
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por se afastar, preferem ir almoçar ao bar. 

SP1- Eu respondi a esse inquérito, mas para ser sincera, não lhe dei muita atenção e não recordo 

sequer o conteúdo das questões. 

EU- Portanto a SP1 não deu muita importância... 

SP1- Não. Não dei, mas também ninguém alertou para a importância que teria. Eu respondi, achei 

que era um inquérito normal, insignificante...Se acho que é importante a auto-avaliação da escola, 

acho que sim, que é bastante importante. No entanto - não sei se irei dizer alguma barbaridade... 

EU- Não há aqui barbaridades... 

SP1- É assim: acho que a avaliação de uma escola não deve ser só auto-avaliação; acho que deverá 

sempre haver alguém externo e quando digo externo não digo inspectores, mas porque não 

pessoas de outras escolas? Eu sei que os professores já têm horários sobrecarregados, mas 

porque não haver intercâmbio de professores na avaliação das escolas?... Acho que isso iria 

enriquecer muito. E já não digo aqui, precisamente pela boa impressão que tenho da escola, dos 

professores, do ambiente que se vive aqui nesta escola, mas como tenho também experiência, 

que a minha filha veio de um colégio – o S. T. – do qual ela nem gostava de estar nas aulas, quanto 

mais nos intervalos, quanto mais nas reuniões!... Eu ia, fazia o meu papel de encarregada de 

educação, mas acho que havia muita coisa a ensinar daqui para fora! E se calhar lá de fora para 

aqui também... Mas acho que é importante a auto-avaliação, obviamente! 

EU- Aproveitando estar aqui a senhora Presidente, em relação ao processo formal, lembra-se 

como é que tudo começou, de onde é que tudo partiu? 

SP4- Não sei responder. Quando eu... isto já estava tudo delineado e eu não sei. Aquilo que sei e 

que realmente posso atestar é que foi bem explicado a todos os directores de turma, para que 

eles explicassem o porquê, quando inclusivamente se falava na parte física, dos recursos físicos, 

para que eles fizessem chegar aos encarregados de educação essa informação. Depois se chegou 

ou não... A origem, pelas conversas e unicamente pelas conversas, partiu do Executivo, mas não 

posso atestar. Partiu do Executivo, na tentativa de melhorar. Mas penso que as questões se 

centravam nos funcionários, nos docentes, nos espaços... Sei que depois foi feito um tratamento, 

foi analisado e chegou-se às conclusões...muito controversas nalguns casos. A nível das refeições, 

por exemplo, foi das mais faladas pelos pais, porque nos inquéritos que foram passados aos 

alunos, eles dizem exactamente o contrário! Por exemplo, a minha filha nunca se queixou, e achei 

graça, porque ela sempre comeu em cantinas em todo o lado e nunca se queixou da comida aqui... 

EU- Ela não falou propriamente da comida... 

SP2- Eu lembro-me que no lava-loiça havia escamas de peixe! 

SP4- Nós temos de ter em atenção que é uma empresa de fora, portanto acho que deveria haver 

algum organismo que fizesse alguma exigência. Ainda por cima é um espaço que nós pais não 

frequentamos... 

SP2- Eu só vi, porque estive lá a ajudar... 
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EU- Portanto, os dados foram tratados, foram apresentadas as conclusões, algumas controversas 

como está a dizer, mas fazendo a ponte para o que a SP1 Paula estava a dizer – “não vi 

melhorias!”. A auto-avaliação faz-se para quê? 

SP4- Inicialmente, aquilo que foi dito e que ficou estabelecido, é que seria depois feito aquilo que 

fosse possível dentro das possibilidades da escola actuar. Entretanto, a legislação mudou e veio o 

dito Conselho Geral Transitório, que, claro, veio mexer e muito nas coisas todas... 

EU- Absorveu energias... 

SP4- Completamente! Aliás, foi um trabalho que só quem esteve nele tem a noção da quantidade 

de trabalho. Sair daqui à meia-noite... E o Conselho Executivo, ou o Presidente do Conselho 

Executivo, teria um nome, mas já não estaria propriamente em funções, já estava naquela 

parte...à beira de um Director... Portanto, sendo um período de transição, como em qualquer 

lado, fica-se ...”se for eu, começa-se por aí”, ou então... “vou pegar numa coisa que depois, às 

tantas...” Eu própria estou assim enquanto Presidente, a minha filha sai este ano... 

EU- Então e além das instalações, havia outras áreas fracas, que fosse necessário melhorar? 

SP4- Não. Era essencialmente nessa área dos recursos físicos, porque mesmo a nível dos 

professores - é evidente que há sempre um ou outro, mas grosso modo eles estavam muito bem 

avaliados. A parte dos funcionários também – lembro-me que todos tinham um nome, ou que eles 

tratavam os alunos pelo nome e, claro, há sempre um funcionário ou outro que também se 

distancia, mas grosso modo, a parte dos recursos humanos acho que estava toda muito bem. 

EU- Muito bem. Já percebi que acham esta escola altamente favorável à participação dos pais - 

mais do que permeável, é favorável e incentiva-a. Mas haverá áreas nas quais achem que a vossa 

palavra deveria ser mais ouvida? 

SP1- Bem, eu tenho uma opinião um bocado esquisita relativamente a escola, pais, educação e 

ensino. Se calhar é uma tremenda asneira, mas é aquilo que eu acho : cumpre ao professor 

ensinar e ao pai educar. Mas nisto já levei uma bofetada, como se costuma dizer, com luva. A 

directora de turma interferiu numa área que eu nunca contei que ela interferisse, não esperava 

que ela me chamasse a atenção para. Da escola de onde a minha filha veio, muitas vezes eu ficava 

mesmo desnorteada, revoltada com o que a professora dizia – “ensine a sua filha em casa!” E eu 

ficava...então eu é que tenho que ensinar? Efectivamente quando veio para aqui era assim – eu 

educava, eles ensinavam. Nunca interferi no ensino e acho que não temos que interferir. Nem na 

gestão da escola, porque eu entendo que isso é uma coisa interna. Quando o professor me chama 

à escola eu penso que tem a ver com o comportamento, lá está, uma questão de educação, ou 

aproveitamento, e então vamos ver porquê, porque em casa também têm que estudar. Quando 

chego cá, esperando ouvir uma destas duas coisas, a professora diz: “Chamei-a cá, porque a sua 

filha anda muito magra!” Eu fiquei a olhar para ela e disse para mim: “Calma, que essa era a minha 

parte! Eu é que devia ter visto isso!” 

EU- Não gostaste... 

SP1- Não, não! Gostei! E foi mais um ponto... O professor interferiu naquilo que eu julgava que era 

a minha área, chamou a atenção para uma coisa que eu devia estar alerta e atenta. Agora, se vejo 
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alguma coisa da gestão da escola que não esteja correcto, vejo-me também no direito de intervir e 

de alertar. 

EU- O direito e o dever, não? 

SP1- O direito e o dever, sim. 

EU- Portanto, esse incidente serviu para contrariar essa teoria de “cada macaco no seu galho”... 

SP1- É verdade! 

SP2- Eu aí acho que tenho uma opinião talvez contrária à SP1, porque eu acho que o professor 

também educa! Educa e de que maneira! Porque nós acabamos por estar muito pouco tempo 

com os nossos filhos... Infelizmente, é assim mesmo! Nós tentamos, mas não conseguimos. Nós 

deixamos aqui de manhã os miúdos e vimos buscá-los à tarde. Depois é a hora de jantar, tomar 

banho e ir para a cama. Conversamos, mas não é aquele conversar... É evidente que o professor 

ao ensinar também educa, e isso é óptimo. Eles também têm os dois papéis. 

SP3- Eu concordo, mas também se não temos mais participação e intervenção é porque nos 

colocamos de fora. O próprio Director de Turma ainda ontem se queixou que visitas dos pais para 

saber dos filhos teve poucas. Se calhar felizmente, porque não houve motivos... É uma turma com 

mais ou menos bom comportamento e que também, não sendo alunos excelentes, todos, também 

não há grandes problemas na turma em termos de notas... Eu própria lhe pedi desculpa, no fim, 

porque os professores também são avaliados pelas presenças ou visitas que têm, não é? 

EU- Não é assim directamente... 

SP2- Não, eu própria como representante pedi aos pais para virem, porque esse é um item que 

entra na avaliação deles. 

EU- Ok, é porque isso está definido internamente... 

SP3- E eu sinto que falhei, porque como a Diana não me dá preocupações de maior... 

EU- Já há bocado a SP1 falou nessa lógica – como não houve problemas... Os pais vão só quando 

há problemas, não é? 

SP3- Sim, porque no primeiro ano houve alguns problemas... 

EU- Então já falas desses problemas. SP4? 

SP4- A escola é uma comunidade inclusiva e integradora e todos fazemos parte dela e eu não vejo 

a escola só enquanto edifício; vejo a escola com os professores, com todo o pessoal, desde 

auxiliares, administrativos, todos! Com os educandos, os alunos, e com os pais e encarregados de 

educação! E aqui distingo mesmo, porque na turma da minha filha havia uma miúda que tinha os 

pais, mas que estavam a viver em Lisboa e o encarregado de educação era o avô; e sempre que os 

pais cá estavam, vinham eles e o encarregado de educação e eu achava isso muito interessante. 

Portanto, a escola é uma comunidade e nestes três anos que cá estive a escola esteve sempre 

aberta aos pais, a tudo! A participarem nas iniciativas deles e a sugerirem iniciativas próprias e 

eles apoiam! O que é que se passa aqui? Passa-se que, nas reuniões anuais, e já não falo das 
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outras, na primeira reunião anual estão meia-dúzia de pais e às vezes meia-dúzia de três! 

EU- Desculpe, SP4, mas há bocado parece que se disse o contrário... 

SP2- Bem, eu falei dos pais da turma, mas na reunião geral também me pareceu que estavam 

mais... 

SP4- Não é três pais, calma! Eu estava a falar em sentido figurado, porque com a população que 

temos na escola... 

SP2- Sim, não estavam cá 400 pais... 

SP4- Nem 200! Nem 100!Posso mostrar a folha! Não a tenho aqui, mas estavam muito poucos em 

relação ao número de alunos que temos. Depois quando foi colocado: “Quem é que pode? Quem 

é que quer?...” Evidente que se me perguntarem se eu posso, não! Se eu quero, quero. Agora foi 

dada a possibilidade de alargarem a não sei quantos pais, ou a todos... 

EU- Mas de que estamos a falar? 

SP4- Para poderem intervir por exemplo nesse processo de gestão, porque a partir do momento 

em que é eleito, ou é nomeado, ou como lhe queiram chamar, uma Associação de Pais, 

automaticamente tem colocação nos órgãos de soberania da escola...Portanto quando os pais, por 

motivos pessoais que não quero julgar, não vão, automaticamente estão-se a auto-excluir desse 

processo de gestão. 

EU- Mas lá está... 

SP4- Não é a escola que bloqueia! 

EU- Não, não é isso que estamos a dizer. A escola não bloqueia, nem pode – a escola facilita, a 

escola chama! E as 3 senhoras aqui sentem que a escola chama e sempre foram participativas. Eu 

estou a fazer um bocadinho o resumo! Acham inclusive que a participação dos pais tem vindo a 

aumentar nos últimos 3, 5 anos... 

SP4- Pronto, lá está, só cá estou há 3 anos, não posso ir tão longe. 

EU- Dizem também que vão mais atrás das coisas concretas que envolvem os filhos, como as 

actividades extra-curriculares, do que propriamente de uma reunião chata que... 

SP4- Então vamos ver quanto é que se pagou de água, que é uma loucura, portanto vamos ver 

quanto é que se pagou de água, há um cano roto, vamos ver o que fazer – isto é o que se passa 

nas reuniões chatas! E onde nós enquanto pais podemos mudar. É preciso pintar a escola – foi 

pintada há relativamente pouco tempo – foram horas para decidir se de facto se pintava ou não! 

EU- Pronto e os pais estão presentes, através dos seus representantes, nessas decisões que diz 

importantes, porque no Pedagógico... 

SP4- Neste caso sou sempre eu, porque não tenho tido apoio das outras pessoas...Neste caso tive 

o apoio de 4 pessoas na parte do Conselho Geral Transitório, porque a lei exigia 5 e as pessoas 

deram o nome e já não puderam fugir... Porque de facto o que eu vejo é isso – as pessoas auto-

excluem-se e acho que é muito mau, porque se eu posso opinar... Há 100 euros para gastar, onde 
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é que pode ser gasto? Se eu fosse opinar, uma vez que tenho cá a minha filha, é melhor ir para ali, 

se eu tenho essa oportunidade, porquê não participar? 

EU- Portanto, vocês acham que não há áreas nas quais a vossa voz pudesse ser mais ouvida... 

SP4- Não há, não há mesmo! 

EU- E em termos da sua força é igual? Ela pode ser ouvida, mas pode não ter peso na decisão... 

SP4-É assim: nas reuniões todas que estive presente, todas, e não faltei a nenhuma nestes 3 anos, 

posso dizer que sempre fui ouvida e sempre foi equacionada a minha opinião conforme a dos 

professores, exactamente no mesmo ponto! Que ela é aceite ou não, isso tanto podia ser a minha 

como a dos outros. Agora ela era discutida da mesma forma. 

EU- Portanto, nem o número faz diferença, uma vez que estão em minoria... 

SP4- Não, absolutamente! Nem pouco mais ou menos!  

EU- A SP4 ali conta por seis! 

SP2- A SP4 ali conta por 400! 

EU- Mas o contar por 400 põe o problema da representação... 

SP4- Independentemente dos 400 virem para a eleição ou não! 

SP2- Eu vou-lhe ser sincera – eu nunca vim a uma reunião de representantes da Associação de 

Pais, porque eu vim a uma e foi a coisa mais... foi no tempo da minha filha mais velha... 

SP4- Mas aí eu não estava! 

SP2- Pode haver uma história, uma evolução, mas nessa altura não se discutia nada! Perdia-se 

tempo! Perdia-se aqui parte da noite! E então, eu sou sincera, e mais eu não falho...não falho a 

falar com o Director de Turma, não falho na reunião com o Director de Turma, eu não falho se 

houver um problema para ir ao Conselho Executivo... Agora, Associação de Pais, sou sincera, 

exclui-me na totalidade! É evidente que se as coisas mudaram...Está melhor, óptimo! 

SP4- Se me permitem, eu própria senti... como digo foram 3 anos e só um como Presidente, os 

outros 2 fui sem ser... De qualquer maneira senti que estaria a pagar a factura, porque alguém..., 

porque eu nem sequer cá estava... Agora em relação àquela questão essencial, acho que não 

somos minimamente excluídos! 

EU- E se eu fizesse uma pergunta assim: quem manda nesta escola? 

SP4- Todos! 

EU- Essa é a resposta fácil... 

SP4- Há respostas que são fáceis; se lhe perguntarem um mais um, decerto dirá dois! Resposta 

fácil para uma pergunta fácil, ou difícil, não sei... 

EU- Pronto, não fique zangada! Se calhar fiz mal a pergunta - é para miúdos e não para graúdos! ... 
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Mas eu vou explicar o que queria dizer. Há escolas em que todos identificam os professores com o 

poder. É linguagem simples para os miúdos, mas é: o poder, onde está? Há outras escolas onde 

parece não haver poder nenhum... 

SP2- Mas digo-lhe uma coisa: as minhas filhas nunca nenhuma me deu problemas, mas eu digo: 

“Quem manda em ti é o professor!” Tenho esta maneira de pensar... 

EU- Sim, mas quanto às decisões da escola, sabemos que o poder não está todo distribuído. Ela 

disse todos, mas sabemos que isso é só teórico... Há sempre zonas de influência e mesmo dentro 

dos professores... 

SP4- É assim: eu comparando com a escola de onde a minha filha vem, eu sabia perfeitamente 

quem é que mandava. Eu nunca fui ouvida como mãe, como sou ouvida aqui. E eu estou nas 

reuniões onde estão representantes dos alunos; se não falam, se não levam problemas é porque 

não querem! Eu este ano fomentei e aconteceram algumas reuniões onde os miúdos...os alunos, 

antes de ir um representante à reunião, faziam uma reunião geral para levarem os pontos que 

achavam, assim como depois davam o feedback aos alunos das coisas que se passavam... 

SP2- O Delegado de Turma também faz assim: fala com os colegas... 

SP4- Mas eu estou a falar a nível mesmo do Conselho Pedagógico! A um nível mais alargado, onde 

estão também os funcionários... Daí eu dizer que todos mandam, porque as coisas vão a votação, 

e indo a votação, é lógico, se me disser que é injusta porque uns ganham e os outros perdem, 

numa democracia ganha a maioria! 

EU- Sim, mas não é no momento da votação que se decide, decide-se antes...é o tal poder de 

influência... 

SP4- Desculpe discordar, mas é assim: pode ser levado, e acho que deve e é aquilo que eu 

verifiquei, é que havia coisas que não me passaria pela cabeça levar eu à reunião, porque estavam 

fora da minha área e então aí sim faria sentido trazer qualquer coisa... 

SP2- Desculpe, nesse tipo de reunião, à partida, estando 6 professores, um representante da 

Associação de Pais, um representante dos Delegados de Turma, um representante dos auxiliares, 

um representante do secretariado...não sei como é que funciona, porque nunca estive, é certo, é 

evidente que o facto da senhora ser a representante da Associação de Pais, há coisas que sabe, 

mas há coisas que não sabe, e que os professores, que são 6, estão mais dentro da engrenagem... 

SP4- Ou não! 

SP2- Ou sim! E eu sei por coisas que não interessa referenciar... Mas lá está, a votação pode ser 

justa, ou injusta! 

SP4- Vamos então ver o caso do Conselho Geral Transitório. Neste momento é composto por 

alguns professores, por um jornalista do Diário de (a cidade), por um senhor da Marcopolo se não 

estou em erro, uma senhora do “Eirense”, por 2 da Câmara Municipal e 2 da autarquia, que penso 

que é E. Isto para terem a noção das coisas. É evidente que se calhar aquele senhor que veio para 

cá da Marcopolo... na primeira reunião em que ele veio ele disse: “Eu estou por fora disto tudo; 

deixei de estudar há não sei quantos anos, por isso não faço ideia de como é que isto é...” Isto 

 

 

CP 

 

 

 

 

CP 

 

 

CP 

 

CP 

 

 

 

CP 

 

 

CP 

 

 

CP 

 

 

CP 

 



11 

 

mostra quem é que fala. E é nestas reuniões é que nós nos apercebemos quem é que está por 

dentro das coisas e à medida que as coisas vão surgindo. É evidente que a classe dos professores 

não é mais nem menos que a classe dos psicólogos, dos administrativos, seja do que for. E 

portanto, para eles, logicamente que também terão as mesmas coisas que qualquer outra 

actividade tem. Somos todos humanos e a matéria-prima é igual. Agora, em termos objectivos e 

de escola, porque eu defendo que, nesta escola, as pessoas são pessoas e defendem interesses da 

escola, dos alunos...Não digo da totalidade dos alunos, porque não há cem por cento em nada. 

EU- Então vamos voltar à qualidade da escola e à questão de que qualidades é que uma escola 

deve ter, ou seja, do padrão que todos temos na cabeça e que nos permite depois apreciar e 

comparar. 

SP1- Eu considero esta uma escola de qualidade. Porque o único senão que eu efectivamente vejo 

é o refeitório, porque de resto... E a música! Aquele fon-fon constante que incomoda... 

EU- Não acha bem o Conservatório estar aqui... 

SP1- Eu acho que não, porque durante as aulas deve ouvir-se muitas vezes aquele fon-fon... Digo 

eu, que não estou cá, não é? Julgo que é um inconveniente, no entanto há que abrir portas, 

porque se fosse ao contrário, e se os nossos alunos precisassem de outras instalações, estariam 

abertos também e teriam de passar por uma fase pior. Relativamente ao espaço, eu gosto. Já 

estive noutra em que o espaço era muito bom, mas, em contrapartida, a parte humana deixava 

muito a desejar. Aqui não. Gosto dos funcionários, gosto dos professores... Os problemas que 

antes surgiam tinham a ver com comportamento dos alunos, mas que eram comportamentos 

assinalados, e esses alunos tinham, e continuam a ter, acompanhamento; eram alunos 

hiperactivos e aí eu acho que a escola está preparada e eu vou dizer porquê. Porque eu tenho 

vários colegas, na instituição onde estou, que estão a fazer o RVCC e agora tiveram que apresentar 

um trabalho final e um dos trabalhos de uma das minhas colegas, em que, no que posso, vou 

ajudando - a nível informático, a nível de dar ideias, a nível de apresentação do trabalho – e o 

trabalho desta colega foi sobre a hiperactividade, porque tem um filho hiperactivo que anda em 

psicólogos...ela vai ao Porto, ela corre tudo... e eu vejo que os alunos que criavam problemas na 

nossa turma eram efectivamente alunos hiperactivos e que não tinham por trás o apoio familiar 

que fosse suficiente para responder àquele tipo de doença e eu julgo que a escola que lhes aparou 

o jogo e os ajudou muito para eles hoje estarem um pouco melhores. Portanto, para mim, isto é 

uma escola de qualidade. 

EU- Falou da questão das instalações e da questão humana. Quando se diz que os funcionários e 

os professores são bons, diga-me assim algumas características... Bons quer dizer o quê? 

SP1- Bons quer dizer que quando os alunos têm problemas ou andam mais tristes, os próprios 

funcionários têm a capacidade de ver e vão ter com eles, ver se eles precisam de ajuda, às vezes 

até numa de brincadeira, para ver se conseguem sacar os problemas que eles têm. Quer a nível de 

funcionários, quer a nível de professores, eu sei que fazem isso. 

SP2- Eu também acho que é uma escola de qualidade, senão, não tinha trazido para cá a segunda 

filha, como é óbvio! Há coisas que eu não gosto, porque ainda o ano passado a minha filha foi 

assaltada, aqui nesta escola, dentro da escola, dentro do balneário, dentro da carteira dela, na 

hora de educação física... Mas isso não quer dizer que eu não goste da escola. Houve atitudes 
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tomadas que eu não gostei... 

EU- Não precisas de falar das atitudes, mas elas revelaram o quê? 

SP2- Para mim o que revelou é que as pessoas que teriam roubado a minha filha eram menores e 

não havia a possibilidade deles mostrarem a carteira deles...A minha filha também era menor, 

tinha 16 anos, e pediram para ela mostrar a carteira dela... E eu cheguei nesse momento!... 

Pronto, isto são o tipo de atitudes... Mas isto não quer dizer que não goste e que não me dê bem 

com as pessoas que fizeram isto... Foi por bem, tudo bem, mas também podia ter sido por mal. Foi 

uma atitude não pensada no momento. Mas tudo bem, eu gosto da escola. Gosto do ambiente 

que tenho com os professores, com os funcionários...Na secretaria também acho um bom 

ambiente...sempre que tenho um problema ou uma dúvida... 

EU- Essa questão da segurança... 

SP2- A questão da segurança, apesar de tudo, eu acho que não há muita; então desde que esta lei 

do tabaco veio, acho-a menos, porque eu venho aqui buscar a minha filha e estou às vezes alguns 

momentos...Agora nem tanto, para o final do ano nem tanto, porque nós alterámos o horário do 

serviço e acontecia a miúda estar já fora das aulas a aguardar por mim – não fora da escola! 

Apercebi-me muita vez, eu dentro do carro, e os meninos ali fora a tratarem do seu charro e isso 

incomoda-me! Eu sei que isso em todas as escolas existe, mas incomoda-me mais, no fundo, ver... 

Pronto! Por acaso conversei isto com um ou outro professor, vim conversar com o Professor 

(Presidente) e dei assim um lamiré, mas nunca aprofundei...Pronto, a nível de segurança, achei 

que o ano passado muito mais vezes via aqui a “Escola Segura” do que este ano. Este ano não me 

apercebi tantas vezes do carro da “Escola Segura” e eu venho trazer a minha filha e venho buscar 

a minha filha. E não me apercebi tanto. Assim como foram substituídos ali os polícias pelos 

semáforos. A nível de segurança eu acho que os miúdos, tendo ou não tendo o papel assinado 

para poder sair, acabam por sair um bocadinho sempre. 

EU- A questão é sair para onde...Aqui não há nada... 

SP2- Não, não! Há ali um café em baixo... 

EU- SP3, há bocadinho, nesta questão da qualidade, ficou dependurada a questão do colégio... 

SP3- Do Instituto! 

EU- Sim e de ter havido uma mudança... Podes ligar as duas coisas... 

SP3- Eu ainda vou um bocadinho mais atrás. O meu filho mais velho escolheu uma escola que não 

foi aceite nela, que é o Atena. Fugiram todos para o Atena e ele queria o Atena, mas não tinha 

notas para isso e colocaram-no aqui, uma escola que ele não tinha posto como opção. E eu fiz 

tudo por tirá-lo daqui e foi para a Hefesto. Hoje estou arrependidíssima. Quando foi da Diana... O 

Ricardo andou num colégio no básico – o Alexandre Herculano. Eu jurei que colégios particulares 

não queria mais, porque não fiquei satisfeita com o ensino que ele teve lá, particularmente com 

uma professora. E então a Diana foi para a escola primária. Como a escola de L. não tinha tempos 

livres, meti-a no Instituto. Ela quis lá ficar no 5º ano, porque tinha as amigas e ficou 5º e 6º. Logo 

no primeiro ano comecei a não gostar do Instituto, porque enquanto os meninos iam para a 

piscina - a Diana não ia à piscina - era um menino que ficava a tomar conta da Diana, enquanto os 
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outros iam. E ela chegava a casa lavada em lágrimas, porque não queria mais ficar com o Zezinho 

(???). Na primeira reunião manifestei-me e quis saber quem era o Zezinho, mas a Diana nunca 

quis sair de lá. Foi ficando, foi ficando, mas a dada altura... O Director gostava muito de “meter a 

mão no nosso bolso” e eu discordei e, no último ano foi a gota de água. Não interessam 

pormenores, mas nesse ano foram 4 os meninos que vieram transferidos de lá, voluntariamente 

ou zangados com o Instituto. Sei que um dos pais até fez uma participação. Como eu disse fiquei 

surpreendida com o acolhimento. Logo nesse primeiro ano a Diana entrou para o Teatro e a partir 

desse momento relacionei-me com a escola de uma forma... como se estivesse em casa! Com os 

professores, com os funcionários... Eu sinto-me um bocado...não é “dona”, mas “senhora” da 

escola Sísifo. Logo no primeiro ano a Diana foi a umas férias, que aqui não foi referido, mas que é 

outra actividade que os miúdos têm... 

SP2- Pois, eram os melhores alunos... 

SP3- Isso é um pormenor...Inicialmente eram, pronto...era um prémio para os melhores alunos e a 

Diana logo no primeiro ano teve direito a esse prémio. Depois não quis mais. Mas depois foi 

alargado aos miúdos que querem participar... 

SP2- Eu vou interferir aqui, porque há 3 anos atrás foram contactados os melhores alunos e os 

alunos que pertencem ao Clube Náutico desta escola, porque os professores, alguns dos que vão, 

pertencem ao Clube Náutico. Eram os 5 melhores alunos de cada turma e os do Clube Náutico e 

há 3 anos foram seleccionados 40 e as crianças desta escola não sabem aproveitar as 

oportunidades que lhes dão...Apareceram 8 ou 7 alunos, se não estou em erro, onde estava a 

minha filha, e então os professores decidiram que com estes alunos só não iam. Não fizeram as 

férias desportivas! Eu achei... ao mesmo tempo concordando, mas não concordando, porque se os 

outros não foram é porque não queriam e aqueles que tinham boas notas não tiveram 

oportunidade de ir. Entretanto, o ano passado é que, em vez de fazerem assim, abrem inscrições 

para quem quiser. 

SP3- A Diana é assim: ela não pratica natação e como fundamentalmente, naquele ano, a prática 

desportiva era o windsurf, a Diana não estava vocacionada para isso. O primeiro ano foi uma 

experiência que gostou, mas não quis repetir. Em resumo, se tivesse outro filho, viria para a Sísifo!  

SP4- Eu também ainda agora recomendei a um sobrinho e afilhado. Foi criado um estigma à volta 

da escola... 

SP2- Exactamente! Era a escola dos ciganos, da escumalha de (a cidade)! 

SP4- E por isso cabe-nos a nós, que estamos satisfeitos... 

SP3- Por isso é que eu não quis que o Ricardo viesse para cá e foi um erro da minha parte, porque 

não vim saber, conhecer a escola... 

SP2- Também naquela altura, e falo com conhecimento de causa, as coisas eram muito mais 

graves e também tinha o dobro dos alunos e é o que a minha filha me conta - dentro da escola 

havia facas e essas coisas todas... Mas é assim, os miúdos também têm de ser educados e não 

provocar os outros para não serem provocados...penso eu! Mas para verem como eu gosto desta 

escola, sou sincera... A minha filha mais velha, no 10º ano, pediu-me para ir para a JC E eu, como a 
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SP3 - eles são bons alunos, eles são óptimos, nunca nenhum professor me disse “ai da tua filha”- e 

eu disse: “Pronto, se queres, vamos mudar!” Sou sincera, pedi, e a miúda ficou na melhor turma 

da JC. E a minha filha, ao fim de uma semana, houve uma vizinha que disse que a minha filha vinha 

muito triste na camioneta. Eu naquela altura não a ia buscar, nem levar, porque ainda não tinha 

carro. Eu não me apercebia, mas à noite perguntei o que é que ela tinha. E ela não tem mais nada 

– vira-se a chorar e diz: “Mãe, eu não quero mais ficar naquela escola!” O acolhimento naquela 

escola era uma semana de passear, irem à praia, fazerem esse tipo de actividades para os 

integrarem. E a minha filha quis voltar para a Sísifo. E voltou. 

EU- Mas não gostou dessas actividades? 

SP2- Não gostou do ambiente sequer! E ela pertencia aqui ao Clube Náutico e sempre participava 

nas actividades, até ao fim-de-semana... 

SP4- Realmente, sobre a qualidade da escola, há as questões do espaço físico que se podiam 

melhorar, mas o orçamento também não dá para tudo. De qualquer forma, acho que a parte 

humana é muito boa. Dão muito colo e acho que todo o ser humano se desenvolve muito mais 

com os afectos. Além disso, a parte humana de quem ensina, sabe ensinar, sabe exigir e está 

disponível sempre – só tem explicação quem quer ter explicação, porque tem aqui salas de estudo 

que se não podem ir a esta hora, têm outra, se não podem ir com a turma, vão com outra... Há 

salas de estudo aqui a decorrerem sempre. Os alunos são acompanhados individualmente, os 

encarregados de educação são alertados desde o início do ano do que é preciso fazer. É uma 

escola inclusiva, que recebe alunos com necessidades educativas especiais, mas que sabe receber, 

porque receber a lei pode obrigar, mas saber receber já a lei não obriga. E temos aí um caso, que é 

o Rui, que participou e está no site das “Escolíadas” e que ninguém diz que ele é cego. È uma 

escola que sabe receber e sabe gerir os recursos humanos consoante a necessidade. Um outro 

menino, que era autista e que era pouco autónoma, tinha uma funcionária exclusivamente para 

ele. E acho que isso é muito enriquecedor. As notas? É pouco! Conseguem-se de uma maneira, 

conseguem-se de outra, há bons alunos...Há alunos que saíram daqui, como o meu filho que saiu 

do S. Teotónio, que foram para Medicina! O que me interessa a mim como encarregada de 

educação, como mãe, é realmente ter onde a minha filha se sinta bem com os colegas, com o 

ambiente de funcionários... Que se sinta à vontade e não tenha medo de entrar no Conselho 

Executivo para dizer qualquer coisa... E isso ela não tem! E ela saiu de um colégio extremamente 

fechado, onde andou desde sempre até ao 9º ano. Veio para aqui porque era mais fácil, porque 

ficava em caminho, mas o que é verdade é que ao fim de 8 ou 15 dias já era a escola dela. E eu tive 

problemas, porque sinceramente pensei que ela não se ia adaptar, mas o que é facto é que veio 

encontrar o colo que tinha lá e um ensino bom. 

EU- Muito bem! Nesta escola enfatiza-se o lado humano, enfatiza-se o lado social, mas eu tenho 

que perguntar – e os resultados? 

SP4- Eu não iria pelos resultados, iria pelo que se faz para a obtenção desses resultados. E o que se 

faz nesta escola no processo de ensino-aprendizagem é muito, muito, muito, muito! Agora, os 

resultados... Como se falava há pouco, a família... não se pode ver a escola como um milagre! 

Agora, enquanto escola, faz o que lhe compete e mais do que lhe compete. Estou satisfeitíssima e 

faço uma avaliação ... quer a nível de mãe, quer indo à parte científica... fazem mais do que a lei 
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obriga. 

SP1- Eu concordo com o que a SP4 disse e, se os resultados que os alunos da escola obtêm são 

mais baixos, a culpa não é da escola, é do próprio aluno. Porque os professores fazem um esforço 

tremendo para conseguir levantar o nível do aluno! Eu ainda agora na reunião que tive da 

avaliação do 3º período... As aulas terminaram, mas vão ter 2 exames e a Directora de Turma 

dizia: “A professora de Geografia faz 150 quilómetros para vir dar uma aula onde estão às vezes 3 

alunos!” Daqui se vê o esforço dos professores... 

EU- Aulas extra... 

SP1- Sim, e por opção própria. 

SP2- Não é bem por opção, eles cumprem um horário... 

SP1- Não, é por opção, porque eu recebi um papel para assinar e só se todos assinássemos é que 

podia haver as aulas... Portanto, mesmo a nível de aprendizagem é muito bom. Eu acho! 

EU- Então, no vosso conceito e do que fica aqui, esta é de facto uma escola de muitíssima 

qualidade. Então por que diabo é que na avaliação externa, que a SP1 já referiu ser importante, 

embora em outros moldes, mas então como se explica que na avaliação não se tenha valorizado 

assim tanto esse esforço que vocês dizem que todos fazem? 

SP4- Eu, se me permite, fiz parte do plantel dessa avaliação e depois tive acesso ao relatório e é 

óbvio que as pessoas canalizam as coisas para onde querem e não vale a pena lutarmos contra 

isso, porque não conseguimos. É triste dizer isto, mas é verdade! As pessoas vinham para cá, ou 

com estigma ou não, mas o que é facto é que vinham para cá a quererem que nós 

respondêssemos daquela forma e como não responderam, eles depois deram a volta ao assunto e 

agarraram-se a mesquinhices, porque no relatório, quem o vir e quem esteve como eu a ser 

interrogada...-  aliás aquilo parecia quase um tribunal! E acho isso estúpido de mais, porque as 

pessoas nem se sentem à vontade para estarem numa conversa, onde a avaliação surja 

naturalmente... O interrogatório era direccionado, com antipatia e com tudo o que é impensável 

para uma situação dessas! E depois pegaram em mesquinhices, por exemplo, de um texto! Porque 

é que aqui no texto... a vírgula está aqui, a vírgula está ali... Isto é, pegarem em mesquinhices para 

me levarem a dizer afinal não é assim, é desta maneira, não! E eu disse-lhes isso a eles. Porque 

eles pegavam sempre no porquê dos resultados... porque é que então nos rankings... E eu disse 

que para mim os rankings pura e simplesmente não existem, fecho os ouvidos quando ouço, 

porque não me interessa nada. Interessa-me todo um processo e disse-lhes que me revoltava a 

forma como estava a decorrer o processo. E mais – se a escola se voluntariou para entrar, das 

duas uma: ou não tinha nada a esconder ou queria aprender com os erros; portanto não merecia 

que a tratassem da forma como estava a ser tratada. E não obtive resposta, nem comentários! 

Lamentavelmente! 

EU- Mas a SP4 fez o quê? Escreveu? 

SP4- Não, disse! Disse na entrevista! Porque foi assim que me senti. E já agora, por causa da 

imprensa. Foi há relativamente pouco tempo que houve aqui uma situação com um funcionário e 

um aluno e a imprensa, aqui próxima, que neste momento, e, não é para os meus galões, mas fui 
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eu que sugeri que se convidasse para o Conselho Geral, a ver se eles tinham coragem ou de 

aceitar ou então outros poderiam noticiar que eles não tinham aceitado, mas aceitaram! Umas 

semanas antes dessa eleição houve aqui um episódio qualquer e eu vim de imediato. Estive a 

ouvir as testemunhas, 4 miúdos isoladamente, está tudo escrito, tudo aí que se pode consultar. 

Nessa mesma tarde ligam para o telemóvel do Diário de (a cidade) e dizem que é para terem uma 

conversa sobre uma coisa que ocorreu na Escola Sísifo. E eu disse: “E então onde é que nos 

juntamos? Na escola?”  “- Ah, não, não, é por telefone”. Eu disse: “Desculpe, mas por telefone eu 

não falo. Falo na escola. Ainda por cima eu não sei com quem estou a falar. É na escola que deve 

ser. Ainda por cima, o senhor só atravessa a rua.” Depois quem me arranjou o jornal foi a SP3, 

porque eu não tomei atenção e até pensei que não tivesse saído nada. O que saiu era pura 

mentira, especulação! 

SP2- A minha filha diz que é como “aqueles amigos que falam mal de nós”... 

SP4- Portanto, eles agora estão cá! 

SP3- O Diário de (a cidade), que é nosso vizinho, só vê o que é negativo! E a Sísifo não publicita o 

que se faz de bom! Porque problemas todas têm e que me venham dizer qual é a escola que em (a 

cidade), e no País inteiro, não tem problemas e graves! Se calhar muito mais do que a Escola 

Sísifo. Porque para mim é uma questão política. Há que pôr o Atena lá no alto...pronto! 

SP2- E esta no charco!  

EU- Mas porquê? 

SP2- Precisamente por causa do estigma da escola. Eu tinha professoras da JC que me 

aconselharam... que são ainda hoje minhas amigas, quando eu tentei mudar a Sílvia, a mais velha, 

dali para aqui...A Sílvia tinha cincos a tudo! E elas diziam: “P., não a metas na Sísifo! A tua filha vai-

se perder!” E graças a Deus a minha filha não se perdeu! A minha filha tem 24 anos, é engenheira 

civil e já está a exercer! 

SP1- Eu acho que é mesmo um estigma! A má fama que a escola tem desde o início, que leva a 

isso e depois, tal como a SP4 tinha dito, há muita maneira de matar coelhos, e quando os 

resultados interessam de uma determinada maneira e não interessam doutra, há que dar a volta 

ao texto, às situações... 

EU- Só mais uma provocação – as vossas educandas são meninas que se calhar seriam exemplares 

em qualquer uma das escolas... 

SP2- Eu não sei, porque as minhas foram e acabaram por voltar... 

EU- Sim, mas a minha pergunta era: e os outros? Aqueles mesmo que dão problemas? A maneira 

como a escola trata com eles, vocês acham que está certa? 

SP3- É assim: nalgumas situações que vi no 7º ano, eu achei que a escola devia ter sido mais dura. 

Na altura pensei isso, mas hoje não penso. Porquê? Porque conheço a situação dum dos meninos 

e os pais à noite deixavam-no a guardar um irmão mais novo e saiam de casa. Portanto, uma 

criança que com 12 anos fica a tomar conta de um irmãozito pequenino e que não tem a atenção 

dos pais, essa criança não pode portar-se bem no dia seguinte na escola! Ele tinha que chamar a 
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atenção dos outros! Se calhar a escola até conhecia e não transmitia isso aos outros pais, porque 

depois nas reuniões de pais que acabámos por ter... Aquela criança não era feliz! E já vinha de 

outra escola onde fazia maldades, porque acabámos por saber que até batatas punha nos escapes 

dos carros dos professores!... E então era excluída, ela vinha a ser excluída de todo o lado! Depois 

caiu aqui...felizmente... 

SP2- Tinha um problema de pele e a mãe o que nos pedia nas reuniões... Os miúdos não fazem... E 

eu como mãe...Tive um vizinho que a mãe morreu queimada, o miúdo ficou queimado...Andou 

com aquelas máscaras... E os miúdos nunca o excluíram, brincavam...Primeiro assustavam-se, mas 

depois continuavam. A mãe pediu para não chamarem “malhado” ao filho e é assim, os miúdos 

acho que não lhe chamavam, mas é evidente que são crianças com 12 anos e as coisas saem... 

SP3- Para mim o problema estava em casa! 

SP4- Isso é como o fumar ali fora, como dizia há bocadinho. Não digo todos, mas foi uma carta 

para os pais, para eles assinarem, em como os autorizavam e sabiam que eles fumavam e os pais 

assinaram! Portanto... 

EU- Isso foi uma decisão da Escola? 

SP4- Sim, tomada aqui, exactamente. E a maioria trouxe; a maioria dos que fumavam! É evidente 

que, perante esta situação, eu digo sinceramente...Nós sabemos que eles fumavam cá dentro, 

agora como imagem da escola, é diferente! Se bem que por outro lado, claro que ninguém lhes 

consegue tirar o vício assim...Há partes às vezes interessantes nisto, que é quando um professor 

fuma e não tem tabaco e atravessa a rua e vai pedir um cigarro ao aluno! Eu pensei: ok, há um 

aspecto positivo nisto, porque acaba por haver interacção; lá dentro às escondidas não acontecia! 

Até acabei por achar piada! E agora desculpem, mas tenho mesmo de ir embora... 

EU- Muito obrigada, SP4. As outras se tiverem mais alguma a dizer podem fazê-lo, se não 

acabamos também... 

SP2- Isto é como tudo – tem momentos maus, outros menos maus...E umas coisas compensam as 

outras. 

SP3- Não, mas então em termos de professores, penso que tem uma classe muito boa! 

SP2- E os antigos, mais, sou sincera... Os mais antigos acho-os mais dedicados, mais agarrados ao 

aluno, do que propriamente os estagiários... 

EU- O professor vem sempre ao de cima, não é? Os seus erros, as suas boas práticas... Aqueles 

resultados são porque há um professor muito bom; aqueles acolá é porque no grupo não querem 

saber...Mas estão a ver como é que a auto-avaliação pode aí funcionar para prevenir os erros e 

não deixar o professor fazer o que a si lhe parece e apetece? 

SP2- Mas os resultados não querem dizer nada, como a SP4 disse, porque ainda ontem na reunião 

eu disse que não eram os critérios, era a maneira do professor avaliar – os de uma turma não são 

iguais aos da outra. E logo aí pode, ou não, fazer com que a nota seja mais alta, ou não. 

EU- Mas o que quer dizer com avaliar de maneira diferente? 
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SP2- Não são os critérios; os critérios são iguais... É a maneira...eu não sou professora, não sei 

dizer, mas eu converso com os professores e é verdade: a maneira da turma ou a maneira da 

matéria naquela turma ou vêem que há X alunos que acompanham mais depressa a matéria e os 

outros não acompanham, ou uma turma que já não seja assim e eles não acompanhem, eles vão 

mais lentamente... Tudo isso também... 

EU- Isso à volta dos resultados, não é? 

SP2- Exactamente, porque há a questão dos resultados... 

EU- Mas agora a minha questão não era com os resultados, era mesmo com a atitude e com o não 

haver um professor que faça aquilo que lhe apetece... 

SP1- Quando andava a estudar fui incutida pelos meus pais que o professor tem a faca e o queijo 

na mão. E até há relativamente pouco tempo, este conceito acompanhou-me. E quando, creio que 

foi ainda quando as nossas filhas estavam na mesma turma, surgiu um problema grave com uma 

professora, em que os alunos se juntaram e se revoltaram contra a professora e os pais foram 

chamados. Viemos a uma reunião e eu disse para a minha filha: “Calma, que os professores têm a 

faca e o queijo na mão!”. Só que os outros pais, pelos vistos, não fizeram isso e essa professora foi 

tirada da turma e colocada outra, que se ofereceu, que na altura fazia parte do Conselho 

Executivo... 

SP2- Ela mandava quase toda a turma para a rua e ficava com uma menina que tinha chegado da 

Guiné ou de Cabo Verde... para lhe dar mais atenção. Nós fizemos reuniões e... 

SP1- Mas lá está – eu nunca ouvi dizer que em outra escola uma professora tenha sido tirada a 

meio do ano, houve outro professor que se voluntariou para que os alunos ficassem sem 

professora e as coisas a partir daí acalmaram. E quando eu ouço dizer “os professores têm a faca e 

o queijo na mão” eu digo, não é verdade; na Sísifo, não! 

SP2- Tenho uma outra situação, com a professora de História. As miúdas têm muitas saídas para o 

teatro e naquele dia ela ia para receber o teste e a professora não lho entregava porque dizia que 

ela não tinha feito teste; os colegas diziam que ela tinha feito teste e a professora dizia que ela 

tinha que repetir o teste e que não ia para o Teatro. Uma escola desta escola, que fazia parte do 

Teatro, entrou porta dentro, discutiu com a professora e eu própria, com a minha filha a chorar 

em pranto, disse: “Tu sais dessa sala, vais ao teatro, sou eu que mando! O teu teste tem que 

aparecer!” O que é que aconteceu? A minha filha era sempre nº1 e naquele ano foi nº3 e então 

pôs o nome dela, mas trocou o nº e a professora dizia que aquele não era o teste da minha filha e 

queria obrigá-la a fazer o teste. Eu só sei que fiz uma exposição, mas também lhe digo - exigi que a 

professora pedisse desculpa à minha filha e a professora não pediu! Quem foi pedir desculpa à 

minha filha foi o Presidente do Conselho Executivo, numa sala de aula. Também há destas 

situações... 
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