
Nota de campo nº 1 – Primeira visita à escola secundária  

13/10/2009 

 

Após contacto telefónico com a directora da escola a informar dos objectivos do trabalho 
a entrada no terreno foi facilitada e este dia 1º dia de visita à escola foi escolhido por ser 
o dia da semana (terça-feira), em que a equipa de auto-avaliação reúne semanalmente. 
Dado a escola se encontrar em obras, a área envolvente da escola estava rodeada com 
estruturas de madeira que faziam a vedação às zonas de obras e ao exterior. No interior 
da escola vários encontravam-se vários contentores que serviam como salas de aula. A 
entrada na escola decorreu com normalidade, após me ter apresentado logo na portaria 
(um pré-fabricado) e ter comunicado ao funcionário que a directora estava à minha 
espera, fui sendo encaminhada para o gabinete da directora, agora num local provisório 
No bloco correspondente ao gabinete da directora uma outra funcionária após me ter 
apresentado informou a directora acerca da minha presença. 

Fui recebida pela directora, que se mostrou receptiva à minha presença, mostrando 
disponibilidade para colaborar no que fosse necessário. Falámos no professor Natércio, 
referência que ambas partilhamos, das obras na escola e nas dificuldades de 
funcionamento inerentes à execução das obras – o barulho, as deslocações constantes dos 
alunos e professores, o trabalho que se intensifica… De seguida encaminhou-me para a 
sala de professores. 

A sala, de dimensões reduzidas para as pessoas que lá se encontravam, caracterizava-se 
pelo entrar e sair constante de pessoas (para ir buscar o livro de ponto, para tirar 
fotocopias…) e por algum barulho que se fazia sentir vindo do exterior provocado pelas 
máquinas utilizadas nas obras. 

Numa mesa redonda, quase junto à porta de entrada estavam cinco pessoas sentadas. 
Foram feitas as apresentações, expliquei o que estava ali a fazer, quais os objectivos do 
meu trabalho e solicitei a colaboração dos presentes, ao que responderam positivamente. 

A reunião iniciou por volta das 15h30m com algumas intervenções que me pareceram 
pertinentes de registar. O professor G que é do nocturno estava sempre a dizer: “eu não 
sei porque é que estou aqui, porquê a mim? Sim, porque eu não estou aqui de vontade 
(…) o nocturno não é valorizado, nesta escola o ensino é praticamente meio por meio, 
nocturno e diurno, e ninguém quer saber do nocturno””. A colega F dizia: “então estás 
aqui em representação do nocturno, nós estamos desde o início e por vontade própria, isto 



é nós queríamos mesmo envolvermo-nos neste projecto, a principio éramos 14, depois 
foram diminuindo e agora restamos nós cinco, sem contar com as pessoas da estatística, 
sim porque desde que as pessoas da estatística começaram a fazer a leitura e tratamento 
de dados, ficou mais fácil, no principio era uma trabalheira e um desgaste.” 

A reunião continuava com a intervenção da I da qual destaco os seguintes comentários a 
propósito da metodologia da equipa: “nós começamos com os cinco domínios mas o 
trabalho com os pais nunca foi muito representativo”.” A princípio fomos muito 
ambiciosas.” 

A C comentou que o clima na escola não é muito favorável à implementação da auto-
avaliação, principalmente por parte dos colegas que questionam, “porquê nós? Têm 
receio de serem prejudicados, é como com a avaliação de desempenho.” 

Após esta abordagem geral à auto-avaliação expliquei que nesta fase do meu trabalho iria 
continuar com a revisão da literatura e que posteriormente avançaria para o trabalho 
empírico e nessa altura voltaria a consultar os elementos da equipa se fosse possível. 

Despedi-me com a certeza de que a porta da escola estava aberta, o primeiro passo tinha 
sido dado, e foi com uma sensação de alívio que voltei para o meu carro onde registei 
estas primeiras impressões. 

 

 



Nota de campo nº 2 – conversa com professora pertencente à equipa de auto-
avaliação após realização de entrevista (E1) 

25/03/2010  

 

Após a realização da entrevista no Ministério da Educação (local de trabalho da 
entrevistada), e enquanto procedia à arrumação do material áudio, conversámos sobre 
alguns aspectos da realidade da escola. A professora I referiu que sempre tiveram 
intenção de iniciar este processo de auto-avaliação mais cedo, aliás sugeriram 
exactamente isso quando existiu o convite da Ministra da Educação para serem uma das 
24 escolas. A presidente rejeitou essa possibilidade, com medo, mesmo algum tempo 
depois continuou a mostrar-se receosa perante a possibilidade de iniciar um processo de 
auto-avaliação da escola para a seguir ter a avaliação externa. 

A propósito da equipa referiu: “ a equipa somos apenas nós as três, os outros dois estão 
por estar… O G vê apenas na auto-avaliação uma forma de dar mais visibilidade ao 
nocturno, o outro colega tem receio de tudo e de todos e o que faz é por medo”. 

Quando abordei a participação da comunidade nas actividades da escola, a I afirmou que 
havia de facto várias pessoas da comunidade interessadas em participar na vida da escola, 
nomeadamente na equipa de auto-avaliação, o problema é a falta de tempo. As reuniões 
ocorrem à tarde e não existe disponibilidade dessas entidades para estarem presentes, 
mesmo os professores têm que levar trabalho para casa. 

Ao despedirmo-nos a I perguntou se iria entrevistar os outros elementos da equipa ao que 
respondi afirmativamente e a professora acrescentou que as outras duas colegas não iriam 
dizer tão bem de tudo como ela. 

No momento de saída, a I acompanhou-me à porta e disponibilizou-se a prestar todos os 
esclarecimentos que achasse necessários. 

 

 

 

 



Nota de campo nº 3 – Momento que antecede a entrevista com professora 
pertencente à equipa de auto-avaliação (E2) 

20/04/2010 

 

Esta foi a segunda vez que entrei na escola, eram 15horas e 15 minutos. A surpresa foi 
grande. Todo o espaço exterior estava alterado. A escola estava toda pintada de branco, 
com gradeamento novo também branco com zonas de jardinagem recentes. À entrada, a 
funcionar, um sistema de cartões magnéticos para controlo da entrada de alunos. Ao lado 
estava um espaço de recepção novo mas na altura sem funcionário. Os contentores 
tinham dado lugar a blocos enormes pintados de branco. 

Ao entrar no primeiro bloco fui recebida num grande hall de entrada com um balcão onde 
se encontravam duas funcionárias. Perguntei pela professora F e sem que me identificasse 
disseram que achavam que não estava. Logo depois surge a professora F que me 
encaminha à sala de professores, agora num espaço diferente e novo. A meio do caminho 
surge a Professora C e enquanto a F vai ao computador a C fala das obras da escola, dos 
aspectos que não estão bem, à medida que nesta altura me vai fazendo uma visita guiada 
à escola após as obras. 

Refere que a sala dos professores, onde também decorrem as reuniões da equipa de auto-
avaliação é pequena para toda a escola, tem pouca luz natural e que por isso se encontram 
em negociações para retirar uma parede que fica em frente a uma janela, criando assim 
mais espaço para a sala e mais luz natural. O piso apresenta um aspecto de inacabado, o 
simples arrastar uma cadeira deixa marcas visíveis no chão que faz lembrar um piso em 
cimento sem revestimento. Salientou também a ausência de luz natural no refeitório e na 
papelaria. Dado que as obras ainda não estão terminadas, à excepção de dois blocos, 
todos os outros ainda estão em obras ao mesmo tempo que o refeitório ainda não está a 
funcionar a 100%. 

De resto, refere que no geral, a escola apresenta uma arquitectura moderna de traços 
inovadores, com salas apetrechadas com computador, mobiliário adequado, salientando o 
isolamento acústico proporcionado pelas portas robustas. 

De regresso à sala de professores onde a professora F me aguardava, a professora C foi 
dizendo que tinham ido à Roménia, o grupo de auto-avaliação e a directora no âmbito do 
projecto Leonardo da Vinci e tinham ficado encantadas com o modelo deles de auto-
avaliação. Esclareceu que não era tão restritivo em termos de domínios mas sim mais 



abrangente. Decididamente iam adoptá-lo, não na íntegra porque os contextos são 
diferentes, mas alguns aspectos. Já na sala de professores o professor G argumentou que 
tinha sido pescado para a equipa de auto-avaliação e que elas é que eram pioneiras 
porque estavam desde o início, ele veio por arrastamento. A C disse que ele era uma peça 
importante porque vinha de uma realidade diferente, o nocturno que abrange metade da 
população escolar. 



Nota de campo nº 4 – Momento que antecede a entrevista com professor pertencente 
à equipa de auto-avaliação (E5) 

25/05/2010 

 

Cheguei à sala de professores para realizar a entrevista com o professor G às 15.h30m, tal 
como tinha sido combinado. Encontravam-se já em reunião de auto-avaliação, a 
professora C, a Professora F e o professor G. 

Após os cumprimentos sentei-me e aguardei que o professor G dissesse qual o momento 
indicado para realizar a entrevista. 

Os elementos da equipa faziam a análise de inquéritos realizados aos alunos a propósito 
das aulas de substituição em que contabilizaram as respostas e sugestões dadas pelos 
alunos do 10 ao 12º ano. Numa primeira abordagem verificaram que os alunos que 
apresentam algumas sugestões para o funcionamento das aulas de substituição são os 
alunos do 10º ano, os do 12º ano nem preenchem esse campo. Ainda assim são 
apresentadas algumas sugestões válidas para o preenchimento desses tempos de ausência 
do professor, nomeadamente o recurso a projecção de filmes, o uso de uma sala de 
informática e até mesmo sessões de teatro. Os resultados irão ser apresentados em 
pedagógico bem como as propostas de solução da equipa de auto-avaliação que passam 
pela criação de uma sala de recursos (laboratórios, sala de computadores, projecção de 
filmes) em cada bloco da escola em que o professor teria no seu horário aquele tempo 
atribuído e seria da sua responsabilidade a dinamização daquele espaço. Optou-se por 
esta solução dado que os alunos vêm demonstrando um desinteresse crescente em assistir 
às aulas de substituição tendo demonstrado através dos inquéritos a ineficácia das 
mesmas a funcionar nos moldes actuais em que o professor vai substituir o colega que 
falta dando aula. Nesta fase a professora C referiu que pessoalmente sentia que era 
necessário fazer um esforço enorme para conseguir captar a atenção e o interesse dos 
alunos. 

De seguida, o assunto abordado relacionava-se com a divulgação da informação. 
Combinaram transmitir no pedagógico, nos conselhos de turma, nos departamentos e a 
todos os professores o resultado do esforço de todos relativamente à forma de registo das 
estratégias utilizadas no decurso dos resultados dos alunos em que se verificaram 
significativas melhorias. A expressão utilizada foi: “tem que se dizer quando está bem, as 



pessoas precisam e têm o direito de saber quando estão a trabalhar bem e quando existem 
progressos”. 

Terminada a discussão destes assuntos, o professor G disponibilizou-se para conceder a 
entrevista e saímos. 

 



Nota de campo nº 5 – Conversa ao telefone com professora pertencente à equipa de 
auto-avaliação (E2) 

08/06/2010 

 

Ao fim da tarde telefonei à professora F no sentido de saber se já tinham realizado a 
reunião com o conselho pedagógico para divulgação do trabalho realizado ao longo do 
ano lectivo e para apresentação do relatório da equipa de auto-avaliação bem como os 
resultados relativamente ao 3º período. A professora F respondeu que não e que também 
ainda não estava agendada a reunião de brainstorming, como se meteram os feriados 
ainda não tinha sido possível agendar estas reuniões. Solicitei à professora se seria 
possível estar presente nestas reuniões. A professora F referiu que não havia qualquer 
problema e que na altura justificaria a minha presença. Combinámos que a professora me 
telefonaria a avisar da data. 

Como tinha algumas dúvidas acerca da formação que existia na escola, solicitei ainda a 
professora para que me esclarecesse sobre a forma como decorre o processo de formação 
naquela escola. A professora esclareceu que a formação que se realiza na escola é da 
iniciativa da escola ou do Centro de Formação do B. Referiu que “foi lançado um 
inquérito no sentido de saber quais as preferências relativamente à formação. As pessoas 
manifestaram as suas preferências. Foram sugeridas acções na área da avaliação, …não 
percebemos porque é que não foram consideradas e apenas existem acções na área das 
TIC”. 
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