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Entrevista 4 (Directora da escola - DE) 
Abril 
 
Idália - Este trabalho insere-se no âmbito de uma tese de mestrado cujo tema é auto-
avaliação das escolas na área de administração educacional e pretende caracterizar o 
processo de implementação de auto-avaliação nesta escola. A entrevista irá ser anónima, 
o seu nome não irá constar, ou irá constar como fictício e todos os dados serão 
confidenciais. Então eu começava por lhe perguntar o seu percurso académico, 
brevemente, em termos de licenciatura… 
 
DE – Portanto, eu sou licenciada em história, exerci funções docentes e não docentes, 
comecei a trabalhar em 1982 e até foi fora de Portugal, depois fui exercendo funções 
docentes e diversos cargos, directora de turma, acessora dos cursos nocturnos, por aí 
fora…depois estive a trabalhar dois anos na Secretaria de Estado da Juventude, estava 
com muitos projectos, portanto em Setúbal, a seguir voltei à escola e em 1995 fui para a 
direcção da escola. Estive na direcção da escola entre 1995 e 2001, depois saí, estive três 
anos fora, voltei em 2005 e cá estou. Entretanto pelo caminho, ainda não estava na 
direcção da escola fiz o mestrado em antropologia e estudos africanos porque era uma 
área que me interessava e mais tarde também quando saí da direcção voltei a fazer a parte 
curricular do mestrado em ciências de educação porque para fazer o doutoramento em 
ciências de educação, como não tinha nada na área da educação, era da área da história e 
da antropologia tive que fazer a aparte curricular do mestrado em ciências de educação, 
porque na altura ainda não havia o curso de formação avançada do doutoramento, 
portanto fiz essa parte curricular e a seguir comecei com o doutoramento. Essa parte 
curricular teve que ter um projecto tese, foi ao conselho científico, foi aprovado e 
comecei com o doutoramento. Acabei o doutoramento em Maio de 2009, já dentro da 
direcção, fui escrevendo a tese dentro da direcção porque já tinha muita pesquisa feita, 
porque eu voltei à direcção em 2005, tinha muita pesquisa feita e fui escrevendo, ainda 
fiz alguma pesquisa e depois fui fazendo entrevistas, foram dois anos de entrevistas, a 
entrevistar trinta pessoas, foram seiscentas páginas de entrevistas, a fazer esse papel todo, 
depois o tratamento estatístico… isso também não tem muito a ver com isto…era só a 
história de um percurso… pronto, com todo o trabalho que a direcção da escola dá, 
problemas de foro disciplinar, problemas de foro pedagógico, a administração financeira 
da escola, as reuniões, tudo isso, ao mesmo tempo também agora os filhos já estão mais 
crescidos, mas…não foi fácil, todo este percurso não foi fácil. Também dei aulas na 
universidade durante dez anos em regime de acumulação e depois saí, quando voltei à 
direcção, desta segunda vez, a partir de 2005 rescindi com a faculdade porque não 
conseguia, não conseguia conciliar, e pronto, foi a altura em que vieram as maiores 
alterações à educação e não teria mesmo tempo de conciliar a direcção com a acumulação 
da faculdade e saí da faculdade. Neste momento é só direcção, direcção. 
 
Idália – Quanto tempo de serviço tem? 
 
DE – Eu comecei a trabalhar em 1982, sempre, portanto quase trinta…vinte e oito anos. 
 
Idália – E quantos anos tem como presidente? 
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DE – Como presidente… 
 
Idália – Como presidente…neste momento directora… 
 
DE – Sim, sim…sete…em principio…doze de direcção, ou doze ou treze. 
 
Idália – Actualmente desempenha as funções de directora… 
 
DE – Sim, como houve a mudança de legislação e em Maio também fui eleita directora. 
 
Idália – E adquiriu alguma formação especifica para o exercício do cargo? 
 
DE – Fui sempre fazendo formação especializada, sempre, quer na área…ao nível da 
formação acreditada, ao nível do mestrado, muita formação no estrangeiro 
 
Idália – O mestrado foi em que área? 
 
DE – Em ciências da educação, administração educacional ou seja, o meu mestrado, o 
grau de mestre é da área de antropologia e história, no mestrado de ciências de educação 
eu fiz a parte curricular e a parte curricular deu-me acesso ao grau de doutor, portanto fiz 
o projecto, enquanto as pessoas que fizeram a parte curricular do mestrado fizeram 
projecto de tese para o mestrado, eu como já tinha o grau de mestre fiz o projecto de tese 
para o grau de doutor, foi aprovado em conselho cientifico, portanto eu tinha no mínimo 
a parte curricular para passar com muito bom para ter acesso ao muito bom, não bastava 
o bom e pronto, passei a parte curricular com muito bom para ter acesso ao 
doutoramento. À parte disso fui sempre fazendo formação especializada nesta área. 
 
Idália – Íamos passar agora para uma outra parte que é, conhecer o contexto escolar, no 
fundo, a escola e ia dividir em duas partes a primeira, antes da implementação do modelo 
de auto-avaliação que era o que eu ia falar agora, como é que funcionava, ao nível da 
organização interna da escola, portanto fazendo referência ao pessoal docente, 
administrativo e auxiliar, muitas alterações surgiram, após a implementação do modelo, 
isso será após, iremos falar mais tarde… 
 
DE – Eu vim para a direcção em 1995 e em 1998 nós, ainda na altura não havia projecto 
educativo e nós traçámos um projecto educativo e esse projecto educativo foi feito com 
base na análise de algumas áreas da escola que nós considerávamos fracas, 
nomeadamente a área dos resultados e o projecto foi traçado com base nesses números 
que tínhamos dos resultados, desses dados e com outras áreas simultaneamente onde nós 
queríamos investir, na área dos alunos, na área do pessoal docente, das famílias…. 
Durante uns anos nós tínhamos como lema, digamos a chave do nosso projecto educativo 
era que a razão da escola estava no aluno, a escola só tinha razão de existir porque nós 
tínhamos alunos e era com base nesta premissa que nós íamos delineando mas não 
tínhamos uma auto-avaliação sistemática. Em 2001, nós tivemos avaliação externa com 
um modelo diferente de hoje, a avaliação integrada, tivemos uma boa classificação nessa 
avaliação integrada e havia algumas recomendações nessa avaliação integrada. Entretanto 
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eu saí da direcção, estava muito cansada, estava farta, queria fazer outras coisas porque 
eu não consigo, há-de reparar que, o meu grau de mestre em antropologia, estudos 
africanos foi feito ainda não estava na direcção, a área curricular da outra minha carreira 
foi quando eu não estava na direcção, portanto eu não consigo… a direcção para mim é 
de corpo e alma, não consigo estar a meio gás em nada, e então eu em 2001 sai porque 
estava cansada e queria ir fazer outras coisas nomeadamente o doutoramento, eu sempre 
tive isso em mente. Saí, e a direcção que ficou não deu andamento às directivas da 
avaliação integrada, os pontos fracos que era necessário suprir. Entretanto saiu nova 
legislação, acabou o modelo de avaliação integrada, creio que em 2002 se não estou em 
erro e saiu um decreto em que dizia que a avaliação tinha que ser feita internamente, a 
partir da escola, com tudo o que havia. A direcção saiu, essa direcção esteve três anos e 
saiu em 2005 mas não trabalhou, não trabalhou, manteve o projecto educativo, manteve 
as linhas orientadoras do projecto educativo que eu tinha dito. 
 
Idália – Então de 2001 a 2005 a doutora não esteve na direcção? 
 
DE – Não, estive na escola mas não estive na direcção, portanto eu saí em 2002, portanto 
os anos lectivos não são iguais aos civis, eu saí em 2002 e eu penso que foi logo em 2002 
que saiu a outra legislação, portanto eu estive fora da direcção o ano lectivo 2002/2003, o 
ano 2003/2004, 2004/2005 e voltei em 2005, ainda não se ouvia falar de Maria de Lurdes 
Rodrigues, já nós tínhamos concorrido com o projecto de intervenção e um a das 
premissas era que nós tínhamos que desenvolver os mecanismos de auto-avaliação na 
escola e foi a partir de 2005 que nós começámos a estruturar a avaliação interna da 
escola. 
 
Idália – relativamente à escola propriamente dita, como é que encontrou a escola quando 
voltou em 2005? Como é que funcionava a escola em termos de órgão de gestão? 
 
DE – Havia conselho pedagógico, conselho executivo e a assembleia de escola. 
 
Idália – E entre os órgãos, como é que as coisas se processavam? 
 
DE – Não posso opinar sobre essa matéria, peço muita desculpa…porque posso enviesar, 
tenho uma opinião mas como é muito critica prefiro não falar, pergunte a outras pessoas, 
pode falar com as pessoas, estão todas cá na escola, o presidente da assembleia geral da 
escola ainda está cá…não convém ser eu a falar sobre esse assunto, mas se quiser depois 
podemos marcar com as pessoas que estavam na direcção na altura e fala com eles, eu 
regressei em 2005. 
 
Idália – Nesta altura, em 2005 vigorava ainda o 115… 
 
DE – Sim e vigorava já a legislação sobre a auto-avaliação. 
 
Idália – Então quando chega em 2005 há legislação sobre a auto-avaliação que terá que 
ser cumprida, mais ou menos isto… 
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DE – A minha preocupação não foi muito o normativo porque ninguém tinha posto o 
normativo em execução, das escolas que eu conheço aqui da zona, ninguém…era mesmo 
a preocupação porque eu tinha metido na cabeça a visita que a equipa da avaliação 
integrada tinha feito à escola e nós tínhamos traçado um plano para o mandato e para se 
traçar um projecto educativo como deve ser tem que haver avaliação interna, então e foi 
com base nisso. Eu assumi a direcção em 2005 e comecei logo a fazer grupos de trabalho. 
 
Idália – Doutora vamos já passar para essa parte, dê-me só um bocadinho…então e nessa 
altura quando chegou, em 2005, existia associação de pais? 
 
DE – Não, não existia, mas quando eu me fui embora existia associação de pais, em 
2002. 
 
Idália – Está a deixar-me curiosa… 
 
DE – Existia associação de pais quando eu me fui embora. 
 
Idália – De qualquer modo como é que os pais se envolviam na escola nesta altura, em 
2005? 
 
DE – Quando eu voltei…envolviam-se mas não tanto como … estamos no ano 09/10, 
digamos que a partir de 2007, 2008 começou a haver maior empenho. Quando eu vim 
para o pedagógico…porque é assim, não havia associação de pais mas o nosso 
regulamento interno que eu tinha deixado feito anteriormente, porque eu deixei os 
documentos estruturados, todos, previa que quando não havia associação de pais nós 
elegíamos entre os representantes dos pais, um representante para o conselho pedagógico 
e entre os representantes dos alunos, um representante para o pedagógico, do diurno e do 
nocturno e eu em 2005 convoquei os pais e elegi um representante dos pais e não era eu a 
presidente do pedagógico porque uma das recomendações, não foi bem recomendação 
porque foi feita uma análise sobre a escola e uma das coisas que os inspectores me 
perguntaram foi. “mas porque é que também é presidente do pedagógico?” e eu disse: 
”“olhe, sou porque as pessoas votaram em mim”, e como eles viram que eu tinha imenso 
trabalho, trabalhava muito eles disseram: “mas porque é que não delega, não há outra 
pessoa que seja o presidente do conselho pedagógico”. Aliás se vir o relatório da 
avaliação integrada acharam muito bem o meu papel enquanto presidente do conselho 
executivo e depois enquanto presidente do conselho pedagógico e não há ali subversão de 
nada, até tenho as duas coisas muito bem feitas. E de facto eu pensei, na realidade se 
houver outro presidente do conselho pedagógico é mais fácil para mim e eu fico mais 
aliviada em termos de trabalho, mais liberta… e pronto, aí fizemos eleição e eu disse 
logo: “eu não quero ser, tem que ser outra pessoa”. Votámos noutra pessoa, noutro colega 
mas eu trabalhei sempre durante três anos houve três presidentes de pedagógico 
diferentes, porque depois como aquilo é tanto trabalho e tanta chatice, as pessoas só 
queriam o cargo por um ano, em três anos até vir o director houve eleições, o mesmo 
corpo docente mas as pessoas diziam: “ um ano tudo bem, mais não”…depois vinha 
outro, até parecia que era rotativo. Mas com os presidentes do pedagógico desses anos 
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nós juntávamo-nos logo em Setembro com os pais e elegíamos uma pessoa dos pais e os 
pais tinham assento no pedagógico e tinham assento na assembleia-geral. 
 
Idália – E tinham voz activa? 
 
DE – Tinham, tinham voz activa. Entretanto a assembleia-geral também mudou quando 
eu vim em 2005, houve eleições, a outra cessou, a colega ficou três anos na assembleia e 
funcionava. 
 
Idália – E ao nível dos funcionários, havia algum plano de formação nessa altura? 
 
DE – Sim, nós sempre tivemos planos de formação para os funcionários, nós ou o centro 
de formação. 
 
Idália – E eles participavam? 
 
Ana – Participavam, sim. 
 
Idália – Agora ia perguntar-lhe…relativamente à eleição para os órgãos de gestão, como 
é que circulava a informação, como é que eram constituídos os departamentos? 
 
DE – Antes do 115? 
 
Idália – Sim. 
 
DE – É assim, não havia departamentos, quer dizer, havia departamentos em espírito de 
lei mas depois a forma como os professores se agrupavam acabava por ser, o 
departamento da história, o departamento da economia, o departamento das línguas, o 
departamento de matemática. Quando saiu o 115, nós reorganizámos-mos como estamos 
organizados agora ao abrigo do 75. Portanto, nós no primeiro ano do 115, eu fiz tudo 
conforme estava na legislação e depois começaram as confusões, durante dois anos mais 
ou menos ainda se conseguiu trabalhar em mega departamento mas depois as pessoas 
começaram a levantar tantos obstáculos, tantos obstáculos: “ e porque só éramos nós, e 
porque assim não funcionava, porque isto e porque aquilo”…e então o regulamento 
interno foi mexido e ficaram o departamento de matemática, o departamento de física, o 
departamento de… quer dizer não havia departamentos, praticamente eram 
departamentos disciplinares, mas isso foi a própria resistência à mudança. Como é que se 
fazia? Era sempre por eleição entre os colegas, os colegas é que elegiam. Quem é que ia 
ao pedagógico? Os representantes dos grupos disciplinares, mais os pais, mais os alunos, 
mais os funcionários. Pronto, era assim que funcionava. Depois do 75, conhece a 
legislação, por nomeação. 
 
Idália – E como circulava a informação no seio desse departamentos? 
 
DE – Portanto, toda a informação que me chega via papel é passada ao responsável via 
papel, já naquela altura, depois começamos a usar cada vez mais a Internet, agora 
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praticamente é tudo pela Internet, portanto as coisas chegam e vão para o coordenador, na 
altura representante de grupo e mensalmente é passada a informação e agora quando há 
coisas rápidas é pela Internet. Antigamente como é que nós fazíamos com as coisas 
rápidas – era com o memorando, chegava, era preciso dar resposta, memorando para o 
coordenador, o representante de grupo era um memorando: “ é preciso fazer isto…é 
preciso fazer aquilo, está convocado para isto, está convocado para aquilo…”, 
memorando ou por convocatória. O memorando era muito rápido. 
 
Idália – Relativamente à forma de os docentes trabalharem na escola…como é que era o 
trabalho colaborativo dos docentes? Era usual partilharem as coisas ou convidavam para 
assistir às suas aulas? 
 
DE – Havia mas não era uma prática consistente. Havia casos pontuais, havia pessoas 
que davam aulas de porta aberta, havia uns que iam de vez em quando às aulas dos outros 
mas não era de forma consistente e sistemática, isso não. 
 
Idália – A preparação dos trabalhos, a organização das aulas, esse trabalho era feito aqui 
na escola? 
 
DE – Algum…eu não digo 100%, mas algum era feito. E os coordenadores, os 
representantes de grupo acompanhavam os colegas novos que chegavam, sim, e agora 
também. 
 
Idália – E ao nível do conselho executivo, conselho pedagógico, tinham reuniões 
regulares? 
 
DE – Tínhamos e preparávamos as reuniões em conjunto. Eu tive sempre um bom 
relacionamento com os outros presidentes. 
 
Idália – Havia grupos organizados ao nível do conselho pedagógico? Constantes ou 
variavam? 
 
DE – Havia o grupo da formação…e variavam, dependia um pouco das pessoas que 
tinham assento no pedagógico, porque os representantes de grupo naquela altura eram 
eleitos para dois anos e as pessoas só ficavam um ano, chateavam-se, dava muito trabalho 
e mudavam, isso depois dependia da mudança, e às vezes havia pessoas que se iam 
embora da escola que iam para outros serviços e era preciso substituir por eleição. 
 
Idália – Faça um balanço breve da escola naquela altura 
 
DE – Olhe havia muitos bons e muitos mal, havia coisas que funcionavam bem e coisas 
que funcionavam mal. 
 
Idália - Quais as coisas que funcionavam bem e quais as coisas que funcionavam mal? 
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DE – Se compararmos com o sistema de agora, olhe por exemplo, as faltas dos 
professores, era uma coisa aflitiva, isso era uma das coisas que funcionava mal, mal, mal, 
mal…as pessoas faltavam, faltavam, metiam os artigos, metiam isto…era uma das coisas 
que funcionava mal e as pessoas também nem sempre faziam o que lhes era pedido 
e…como é que eu posso explicar…as coisas tinham que ser sempre…consensuais, não é 
muito consensuais…é assim, agora há directivas, há coisas que vêm e nós sabemos que 
temos que cumprir e as pessoas até tendem mais facilmente que têm que cumprir do que 
quando era eu a dizer: “ faz lá isto… não vês que tens que dar apoio ao miúdo…”. Por 
exemplo com o apoio, os alunos precisavam do apoio, não dava jeito, o professor não lhe 
dava jeito aquela hora no horário dele, não dava o apoio. O professor propunha os seus 
alunos para apoio, mas se a hora que dava no horário dos alunos não desse jeito ao 
professor, não dava o apoio. Isso hoje é uma das coisas que eu acho que é uma mais-
valia. Esse é um bom exemplo, o apoio é um exemplo que se pode dizer. 
 
Idália – Então agora estamos no depois, já chegámos à implementação da auto-avaliação, 
ainda não propriamente ao 75 que é em 2008, e nós estamos em 2005 e na 
implementação da auto-avaliação. Nesta altura, o órgão de gestão era composto pelo 
conselho executivo, conselho pedagógico e assembleia de escola. Pode falar do contexto 
em que foi implementada auto-avaliação… 
 
DE – Eu retomei à direcção, comecei a fazer grupos de trabalho porque havia várias 
coisas que queríamos pegar, queríamos pegar na questão da auto-avaliação, queríamos 
pegar no projecto educativo, queríamos pegar no plano curricular de escola, no projecto 
curricular de escola, nos projectos curriculares de turma e então fizemos grupos de 
trabalho e foi nesse ano que saiu a história da componente lectiva e não lectiva e como na 
componente lectiva podiam entrar esses grupos de trabalho, aquilo parece que nós até já 
tínhamos informação prévia do que vinha aí porque já tínhamos muitos grupos de 
trabalho. Tínhamos um grupo de trabalho para a formação, tínhamos um grupo de 
formação para isto, a escola estava com uma dinâmica excelente e então até parecia que 
nós sabíamos do que ia sair e então foi fácil na componente lectiva marcar aquelas horas 
todas e as pessoas começaram a trabalhar. 
 
Idália – Como é que surgiu o grupo? 
 
DE – O grupo surgiu porque as pessoas que eu chamei para esse grupo tinham 
especialidade nessa área, estavam a fazer especialização nessa área, pronto e depois um 
chama o outro e o outro chama o outro e depois olha vamos fazer isto e quem é que achas 
que fica bem no grupo. Depois um puxa o outro e convida o outro… 
 
Idália – Quem liderou o processo? Houve lideranças? 
 
DE – Houve. A F esteve sempre na equipa, a liderar a equipa, foi sempre ela e depois 
pronto, eu dizia: “vai fulano e fulano mas se calhar também podíamos meter fulano, olha 
esta pessoa dava jeito para fazer isto”, isso era sempre visto em conjunto. 
 
Idália – Entretanto, já me disse que não foi só o cumprimento de um normativo… 
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DE – Não, não foi. O objectivo…foi uma necessidade em sede de campanha eleitoral, 
quando nós fizemos a campanha quisemos pegar nisso, vinha enlencado no nosso 
projecto de intervenção. 
 
Idália – E em termos de ajuda externa, isto é tiveram alguma agência, algum modelo, 
algum ponto de partida? 
 
DE – Isso aí depois já foi com a equipa, a equipa depois é que começou…tínhamos por 
base o relatório da IGE de avaliação integrada, tínhamos várias coisas da IGE e 
documentação também, dos cursos que as colegas frequentavam e iam pegando nisso, 
isso aí eu deixei autonomamente, depois elas fizeram como entenderam. 
 
Idália – Isto foi a primeira fase da equipa, daquela equipa numerosa. Neste momento 
como é que é constituída a equipa? 
 
DE – A equipa neste momento, uma das críticas da visita da equipa da IGE é que eles 
acharam que aquilo só estava reduzido praticamente a professores e eu agora disse à F 
quando vimos aquilo disse: “é preciso lá meter pais, é preciso lá meter os alunos, é 
preciso lá meter os funcionários e a funcionar” e pronto, isso foi contemplado nesta nova 
equipa, também por recomendação da própria IGE. A equipa acha que não é bem verdade 
mas depois lá no fundo acabava por ser, porque no primeiro ano o Natércio até era o 
nosso amigo crítico e havia mais pessoas que vinham de fora, só que depois chega a uma 
determinada altura ou por indisponibilidade ou por isto… acabam por ser só os 
professores. 
 
Idália – Acha que na actuação consideram os resultados do relatório da avaliação 
externa? 
 
DE – Eu acho que neste modelo, a visita da IGE é insuficiente, eu acho que a própria IGE 
devia repensar. Para mim é um modelo que tem a ver com custos, é um modelo que fica 
barato porque é muito cansativo para os inspectores porque são três dias seguidos mas 
depois não há leituras de nada, não há leituras de actas, e três dias são insuficientes numa 
escola e os resultados podem ser completamente enviesados, as pessoas podem combinar 
tudo o que têm a dizer. Acho que este modelo é fraco, é um modelo muito fraco, eu acho 
que essa forma de actuação não é …eu não quero dizer não é a mais correcta, mas não é a 
mais consistente. Três dias numa escola? Nós estamos ano após ano, ano após ano a fazer 
isto, a fazer aquilo, três dias numa escola? Da outra vez nós tivemos os inspectores 14 
dias e leram tudo e falaram com as pessoas, nós não percebíamos com quem é que eles 
estavam a falar, eles andavam por aí, eles falavam com os alunos, eles falavam com os 
funcionários, eles falavam com os pais, agora aqui dizem-nos assim: “ o painel tal, os 
alunos tal”, olha nós podemos lá ir pôr os alunos que quiser e bem entender e treinar os 
alunos, o painel tal com os pais, eu posso ir chamar os pais que eu quiser e bem entender 
e manipular os pais. É esta a falta de consistência que eu acho neste modelo e no outro 
modelo de avaliação integrada, eles vinham aqui de manhã, pediam papéis quando 
pediam, diziam: “bom dia, já chegámos”, andavam por aí, iam ao bar, viam, ouviam e 
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relatavam. Eu considerei essa avaliação, que também tivemos pontos fracos, muito mais 
justa e mais credível do que esta. 
 
Idália – Os professores para os painéis foram escolhidos como? 
 
DE – Pelas indicações da IGE. Eles dão indicação para todos os painéis e nós fizemos 
conforme estava lá. 
 
Idália – Como é que reagiram os professores à divulgação dos resultados? 
 
DE – Mal, porque estávamos à espera de outro tipo de menções. Fizemos o contraditório, 
mas isso também não serve de nada. 
 
Idália – Serviu pelo amigo critico… 
 
Ana – Sim, porque uma escola que tem turmas de cursos de educação e formação, 
montanhas de turmas de inclusão, os resultados serem penalizadores, e por décimas, por 
décimas…mas pronto os números são os números, há aquele padrão, os números valem 
por aquilo que valem, como eu costumo dizer, mas não quer dizer que aferidos os 
números da escola com os números nacionais, os inspectores não tivessem razão, não 
estou a dizer isso, agora é só para ver que os números valem o que valem. 
 
Idália – Relativamente às mudanças sentidas na escola, o que é que acha que mudou com 
a implementação da auto-avaliação? 
 
DE – Algumas práticas, nós temos tido mais cuidado com a reflexão, por exemplo a 
questão dos resultados tem sido uma preocupação muito grande, acertamos medidas 
comuns, não é, por exemplo, fazer os testes mais similares aos exames nacionais, as 
colegas por exemplo por anos disciplinares reunirem os professores do 10º, depois os do 
11º, os do 12º; fazerem matrizes de testes comuns, portanto isso implica um trabalho de 
prática diferente do anterior e isso aí tem-se caminhado positivamente, nesse domínio. 
 
Idália – E o clima da escola? Como é que os outros professores encaram a auto-
avaliação? 
 
DE – O clima da escola…está interiorizado, o conceito está interiorizado e há mais 
susceptibilidade para os pontos fortes e para os pontos fracos e onde temos que actuar e o 
que é que temos que limar e pronto, trabalhamos todos nesse sentido. 
 
Idália – Compare um pouco a escola de hoje com a escola de há cinco anos atrás… aliás 
fale-me mais da escola de hoje, como é que está a escola de hoje? 
 
DE – A escola de hoje …em termos físicos estamos muito melhor, a escola estava muito 
degradada, em termos de alunos, digamos assim, de prática pedagógica, de que é que os 
professores fazem com os alunos, há muito mais empenho, neste ano até criamos o 
gabinete de apoio à preparação para os exames, não tínhamos, o GAPE. Criamos isso 
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porque se sentiu que era necessário investir nos resultados e vem tudo daí e como nós 
verificámos no relatório da IGE que a nossa área critica eram os resultados, os esforços 
têm sido feitos nos resultados, mais apoio aos alunos, mais diferenciação, gabinete de 
apoio à preparação para os exames, testes mais similares aos exames nacionais, no fundo, 
prepará-los para o que eles querem porque os miúdos dos cursos cientifico-humanisticos 
querem ir para a universidade e os miúdos dos cursos profissionais querem ir para a vida 
activa e então eu acho que estamos mais burilados nessa matéria, mais afinados nessa 
matéria. 
 
Idália – E os professores, aceitam? Estão descontentes? 
 
DE – Aceitam…as pessoas estão descontentes com o estatuto da carreira docente, não 
propriamente com isto, não com a escola, estão descontentes com a história da 
progressão, mas agora também vai ser alterada. A história da progressão houve aí uma 
altura em que as pessoas achavam que nunca mais chegariam ao topo da carreira, o 
modelo de avaliação…agora acalmaram, as pessoas estão um bocado na expectativa de 
verem preto no branco o futuro modelo de avaliação e como este ano não saiu legislação 
nova, não tem saído nada, está tudo calmo, não há nada de novo, está-se a manter o que a 
outra impôs… 
 
Idália – Está tudo apaziguado… 
 
DE - Não está nada apaziguado, não há nada de novo, está tudo como a doutora Maria de 
Lourdes deixou…está tudo conforme ela deixou, o que há é da comunicação social, mas 
não há preto no branco, sabemos que os titulares vão acabar mas não há decreto lei a 
acabar com os titulares, sabemos que o modelo de avaliação vai ser diferente mas não há 
decreto lei do modelo de avaliação, sabemos que não vai haver as cotas daqueles escalões 
mas ainda não há o decreto escrito, tudo o que existia, o plano nacional de leitura, o plano 
da matemática, desporto escolar, centenário da republica, os mega projectos, tudo que 
veio mantém-se, não foi nada alterado, portanto estamos no mesmo, só como agora houve 
o resto das negociações todas, as pessoas estão à espera, estão mais calmas nesse sentido. 
 
Idália – Mas isso também ajuda… 
 
DE – Ajuda, ajuda a acalmar e a ter outro espírito, isso ajuda… 
 
Idália – Quais acha que foram as maiores dificuldades de implementação do modelo de 
auto-avaliação? 
 
DE – As maiores dificuldades…primeiro é assim…tudo o que seja mudança causa 
alguma resistência e as pessoas até interiorizarem demoram tempo, eu acho que 
praticamente as pessoas só interiorizaram que estávamos em auto-avaliação quando a 
IGE chegou e nós já estávamos a trabalhar desde 2005. Portanto eles vieram em 2008, 
nós já o ano 05/06, 06/07, 07/08 trabalhámos naquilo quando eles chegaram por isso eu 
penso que foi mesmo aí que interiorizaram que tinha que ser mesmo e interiorizaram 
ainda mais quando as cotas da escola foram indexadas à avaliação externa. Pronto, aí é 
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que houve a interiorização total, quando eu disse em conselho pedagógico: “se tivermos 
muito bom a todos os domínios podemos ter 15 muito bons e se não tivermos só podemos 
ter 10”, eu acho que aí é que as pessoas interiorizaram. Essa é uma das dificuldades. 
 
Idália – A visita da IGE ajudou a superar a dificuldade… 
 
DE – Ajudou a interiorizar o modelo. Agora o modelo está interiorizado e as pessoas 
sabem que…por exemplo eu ontem no pedagógico anunciei que nós vamos fazer a 
avaliação das aulas de substituição, a avaliação interna, com um inquérito que fizemos e 
que passou no pedagógico e estivemos uma hora a discutir sobre o assunto e agora vamos 
voltar a discutir quando tratarmos os inquéritos. Quem é que vai tratar disso – é a equipa 
de auto-avaliação, isso faz parte da auto-avaliação da escola, que é uma das medidas que 
existe na escola e vamos ver até que ponto ela é produtiva ou não é produtiva e o que é 
preciso limar. Portanto, já há mais disponibilidade para… 
 
Idália – O que é que pensa a direcção da escola sobre a auto-avaliação? 
 
DE – É assim, nós recentemente, a direcção, duas pessoas da direcção, o coordenador, 
duas pessoas da equipa de auto-avaliação, dois colegas coordenadores dos cursos 
profissionais, nós fizemos uma formação sobre avaliação na Roménia, não sei se a F já 
lhe disse…foi um projecto que nós fizemos para formação de professores no âmbito do 
Leonardo da Vinci, a escola apresentou a nossa agência nacional e fizemos esse projecto 
para formação e fomos para junto de Aramaxit que é uma agência governamental que não 
é a IGE de lá porque eles também têm IGE mas que faz avaliação das escolas e avaliação 
de professores e tudo. Eu acho que há um longo caminho a percorrer, porque eles 
têm…nós agora vamos desmultiplicar a formação e trouxemos um conjunto de materiais 
que vamos tentar aplicar. 
 
Idália – Está a falar de quê, o modelo mesmo? 
 
DE – O modelo…nunca vamos copiar o modelo mas há instrumentos que eles têm muito 
bons e que nós vamos usar e que são facilitadores da implementação da auto-avaliação. 
 
Idália – Pode explicar melhor… 
 
DE – Por exemplo, a forma como eles avaliam determinadas áreas, por exemplo a área 
pedagógica da escola, a área financeira da escola, a área administrativa da escola, 
portanto há depois instrumentos criados por eles, indicadores, metas, quando eu digo 
instrumento digo por exemplo o tipo de inquérito, como é que superam as dificuldades, 
os prazos, aquelas coisas todas que nos abriram os horizontes e nós trouxemos muita 
informação que agora vamos trabalhar e que vamos aplicar no próximo ano lectivo, 
mesmo em termos de funcionamento da direcção, há coisas interessantíssimas que nós 
aqui não estamos habituados a fazer, mesmo diferente. 
 
Idália – O que é que pensa sobre o desempenho da equipa de auto-avaliação? 
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DE – Acho que trabalham bem, fazem um bom trabalho, são pessoas muito empenhadas, 
muito responsáveis e se temos as coisas também se deve a eles e depois eles também 
arrastam outros. Quando preparamos a avaliação externa trabalharam as equipas todas em 
conjunto, a equipa de auto-avaliação, a equipa do projecto educativo, a equipa do 
projecto curricular de turma, as equipas do projecto curricular de escola, as pessoas que 
estavam com outros projectos, clubes, tutórias, depois há toda uma dinâmica que se cria, 
digamos que a auto-avaliação também não está sozinha, quando precisa de coisas vai 
pedir aos outros, precisa de estatística vai pedir ao gabinete de estatística… 
 
Idália – É uma dificuldade que podem sentir mas que superam… 
 
DE – Claro…precisam de estatística vão pedir aos outros, precisam de informação sobre 
o grupo de projectos de tutorias por exemplo vão pedir à coordenadora das tutorias, 
precisam de informação disto…vão pedir aos outros…é um trabalho em rede e nós o ano 
passado, este ano não por causa destas dificuldades, das obras, mas no outro ano anterior, 
nós reuníamos mensalmente, eu reunia as equipas todas, no principio mensalmente, 
depois no segundo período uma vez e no terceiro período outra vez, reuníamos em rede, e 
depois então o que é que vai fazer…”este faz isto, aquele faz aquilo, aquele dá os dados 
ao outro, aquele passa os dados”…porque depois isto está tudo intercruzado. 
 
Idália – Correndo o risco de me repetir, mas muito brevemente, diga-me quais acha que 
são as vantagens da auto-avaliação? 
 
Ana – Algumas, algumas…neste sentido… 
 
Idália – Concorda? 
 
DE – Concordo, mas há coisas…quando eu sei por exemplo, através da análise dos 
resultados, que um professor tem uma relação pedagógica complicada com os alunos ou 
que não dá matéria, tem lacunas cientificas e que nós chegámos à conclusão por exemplo 
com tudo o que fazemos em termos de auto-avaliação, o que é que um director faz a 
seguir, neste momento as coisas estão…o que era pressuposto fazermos caiu outra vez 
tudo e às vezes os resultados, é esta a nossa preocupação, mas quem diz resultados 
também fala da má relação pedagógica com os alunos, um professor do quadro, e, eu vou 
resolvendo os problemas mas eles estão lá sempre, eu resolvo, eu converso com as 
pessoas, depois há o coordenador que vai e que dá apoio, mas quando as pessoas têm mau 
feitio, têm mesmo mau feitio. Quando há um coordenador, eu chamo o coordenador, falo 
com a pessoa e o outro fala… 
 
Idália – Acha que a auto-avaliação dificulta nesse sentido? 
 
DE – Não, não dificulta, ajuda a identificar, a solução é que às vezes…por isso é que eu 
digo auto-avaliação – sim senhora, nós fazemos a auto-avaliação, fazemos tudo bem, 
identificamos os pontos fracos mas há pontos que eu não consigo resolver, então e 
depois? Se calhar andamos ali com tanto trabalho, tanta gente para depois ficar tudo na 
mesma… é isto que eu acho que …há coisas que eu acho que são fáceis de resolver, por 
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exemplo, a comunicação não funciona, ou a comunicação não está a circular…é fácil, 
arranjamos um placar e põe ali, no sitio tal ou passa pela Internet, são coisas materiais, 
por exemplo há falta de recursos informáticos, é fácil, eu vou, logo que possível arranjo o 
dinheiro, compro computadores, resolvo o problema, ou chove numa sala, porque a auto-
avaliação é tudo. Há problemas que são detectados nas diferentes áreas mas há uns que a 
curto prazo têm solução e há outros que só têm uma média solução, só temos metade da 
solução, porque eu não consigo dizer a uma pessoa: “olha tu devias era ir para casa”, e às 
vezes eu digo: “vai para casa, pára um tempo e faz isto e aquilo”…e as pessoas não 
querem, não fazem, depois há uma má relação e depois andamos nós a mudar umas 
turmas, depois tiramos e damos outras até ver se encaixamos as pessoas a ver se as coisas 
funcionam melhor. E com o modelo de avaliação que havia ainda poderia haver hipótese 
de mudar alguma coisa mas agora com o que vem aí…vai ficar tudo na mesma, que era o 
que as pessoas queriam. 
 
Idália – Mesmo assim, a escola muda para melhor com a auto-avaliação? 
 
DE – Muda, porque pelo menos identifica e obriga-nos a reflectir e a resolver. 
 
Idália – Podemos falar em planos de melhoria? 
 
DE – Sim, se entendermos que os pontos fracos são identificados, nós depois vamos 
executar, é um plano… 
 
Idália – Então a auto-avaliação pode conduzir à melhoria da escola? 
 
DE – Pode…acho que foi com esse espírito que foi criada e se não conduzir, não digo à 
melhoria total da escola que eu não sou ingénua e já tenho muitos anos de gestão, não 
conduz à melhoria total da escola, isso nunca, nem pensar, é um modelo em espiral, 
resolve-se isto e depois a seguir vem isto, depois vem isto…é como tudo na vida, resolve, 
nós vamos identificar, há coisas que se resolvem rapidamente mas há outras que não que 
nem por isso. 
 
Idália – Pela minha parte terminei, se tiver mais alguma coisa para me dizer estou à sua 
disposição, se não só tenho a agradecer-lhe e dizer-lhe que independentemente do 
trabalho gostei muito desta conversa. Cada vez mais entro nesta escola e parece que já me 
sinto da escola. 
 
DE – Ainda bem, pronto, a equipa diz-lhe depois os outros pormenores. 
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Entrevista 1 (E1)  
25-Março-2010 
 
Idália – Em primeiro lugar quero agradecer a sua disponibilidade que foi espectacular. 
Em termos de acompanhamento, o percurso até chegar até aqui foi de facto facilitado e só 
tenho a agradecer-lhe. Devo dizer-lhe também que a entrevista é confidencial, o seu 
nome será fictício e que vai de encontro à realização de um trabalho empírico para uma 
dissertação no âmbito da Administração Educacional cujo tema é a auto-avaliação das 
escolas. O objectivo do trabalho em si, do estudo é perceber de que forma é que foi 
implementado um processo de auto-avaliação numa escola, neste caso, uma escola 
secundária.  
Depois, a partir daí eu passaria mais concretamente para as perguntas e então, gostaria 
que me dissesse ao nível da sua formação inicial, assim uma breve descrição de como 
tem sido o seu percurso. 
 
E1 - É assim, em termos de percurso, em termos de licenciatura sou formada em 
química…não tem nada a ver. Portanto a minha formação de base vem das ciências 
exactas. Depois fiz um mestrado em Administração Educacional mas a minha tese é 
sobre a participação dos pais mais concretamente sobre a livre escolha de escola e, 
portanto, sobre a criação de mercados ou quase – mercados educativos, andou à volta 
destas questões. Agora, no doutoramento é que estou a trabalhar mais a área da avaliação, 
mas da avaliação dos professores. Relativamente ao resto da equipa eu fui mais ou 
menos, convidada, induzida, agarrada para integrar a equipa, isto em…2006… 
 
Idália – Mas deixe-me interromper só por um bocadinho e perguntar-lhe, em termos de 
percurso profissional, exerce funções naquela escola, é professora naquela escola 
secundária? 
 
E1– Naquela escola, sempre fui professora daquela escola. 
 
Idália – E termos de tempo de serviço, quantos anos de serviço tem? 
 
E1– Quinze anos de serviço. 
 
Idália – E em termos de cargos, que tipo de cargos tem desempenhado? 
 
E1– Nenhuns. Além da direcção de turma, não passei assim por nada de especial, 
especificamente. 
 
Idália – E relativamente a funções, que funções desempenha agora, venho encontrá-la 
aqui, no Ministério da Educação… 
 
E1– Deixe-me pensar… o que é que eu andei a fazer… fiz algumas coisas, alguns 
projectos lá na escola que eu desenvolvi, que fui eu que tive a ideia e fui desenvolvendo. 
Entretanto, por estar a trabalhar a avaliação de desempenho docente fui convidada por 
uma chefe de serviços da Direcção Geral de Recursos Humanos de Educação para 
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integrar a equipa de acompanhamento e monitorização à avaliação de desempenho 
docente. A DGRHE tinha uma equipa e ainda tem, mantém, embora um grupo muito 
mais pequeno, uma equipa que dá apoio às escolas, às direcções regionais aos sindicatos 
portanto a toda a gente que quisesse pôr as questões, aos professores, todas as perguntas, 
dúvidas que houver sobre o processo de avaliação inclusivamente tiveram uma equipa 
que ia às escolas mesmo para dar apoio para construir o modelo.  
Essa directora de serviço, foi minha colega de doutoramento e apanhou-me numa fase em 
que eu estava muito descontente com a escola e estou… com a escola, não com a minha 
escola em particular, não é só a minha escola em particular porque eu já percebi que é 
uma questão de conjuntura, são os tempos, é a situação por que estamos todos a passar, a 
questão da implementação do modelo de avaliação, gerou-se uma competição tão grande 
entre professores que comecei a sentir-me completamente deslocada na escola a não fazer 
parte, a não estar integrada no meu grupo de recrutamento, não haver quase relações entre 
os colegas porque a competição foi tão grande, e eu fui um bocado visada nessa 
competição, porque não tendo tido cargos, não foi preciso vir avaliação de desempenho 
para eu inventar projectos e fazer coisas e desenvolver coisas com os miúdos e com os 
colegas que não são do meu grupo de recrutamento, com a escola e fui muito acusada de 
estar a montar o circo ou de me estar a fazer à avaliação quando eu já vinha com este 
percurso há muito tempo. Então comecei a sentir-me muito mal e de vez em quando 
carpidava e ela ouvia-me e houve uma altura que ela me disse: se um dia tiver um lugar 
para ti, eu chamo-te. Ela defende a ideia de que toda a gente devia experimentar, pelo 
menos uma vez na vida, experimentar sair da escola e fazer outras coisas. No final do ano 
lectivo passado ela telefona-me porque precisava de reforço nesta equipa de apoio à 
avaliação e quando ela me telefona …e não queres pensar…não, vou já! Já lá estou! 
 
Idália – Daí o estar aqui… 
 
E1 – Não, daí ir para a DGRHE. Entretanto, terminou a legislatura, houve novas eleições, 
houve aquilo que eu chamo a dança das cadeiras, quem era presidente do Conselho 
Cientifico é agora Secretário de Estado, levou com ele uma das assessoras da assessoria 
técnica do Conselho Cientifico, entretanto um outro assessor reformou-se e eles ficaram 
com muita muita falta de pessoal aqui. Eu já começava a ser uma presença habitual aqui 
porque cada vez que eu ia entrevistar alguém do conselho, no âmbito do meu trabalho 
para a tese de doutoramento, este era o local de eleição para nós nos encontrarmos, daí o 
convite, eu acho que foi uma escolha óbvia não é…conheço o Conselho Cientifico, sei 
como é que funciona e eles convidaram-me, o presidente convidou-me para vir integrar a 
assessoria técnica do concelho científico. Essa é que já foi uma escolha eticamente difícil 
porque estava num lado e tinha aceite o convite de alguém que percebeu que eu não 
estava bem, portanto eu achei que tinha também o dever ético, mas por outro lado ela 
própria deixou-me à vontade para decidir e depois é assim, se o meu trabalho em termos 
de doutoramento incide sobre precisamente o Conselho Cientifico como diria um colega 
meu da DGRHE “é estar sentado em cima do pote das moedas” mas foi uma decisão 
muito difícil. 
 
Idália – Não foi uma decisão de ânimo leve… 
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E1 – Não, aliás a minha primeira resposta foi um não, no dia que me fizeram o convite a 
minha primeira resposta foi um não. Depois, a caminho de casa é que fui pensando, 
remoendo, remoendo e mandei um mail a dizer deixe-me pensar, e acabei por aceitar. 
 
Idália – De certeza que a decisão foi a mais acertada. 
Então já temos mais ou menos uma perspectiva de todo o seu percurso até este momento, 
evidentemente em termos de formação creditada de formação contínua o que é que tem 
feito? 
 
E1 – Tudo aquilo que eu achava que precisava de aprender. Não fiz formação para fazer 
créditos. Houve uma altura que eu achava que tinha que trabalhar bem com as 
ferramentas da informática então fui fazer umas coisas de TIC foi muito por necessidade, 
embora em termos da licenciatura eu já tenha frequentado cadeiras de informática, mas 
não dominava até porque os aplicativos foram tendo evoluções que eu não dominava, 
então comecei a fazer para me actualizar, fiz aquelas formações todas porque achava que 
era necessário. Depois comecei a achar que precisava de fazer coisas na área mesmo da 
físico-química, que há pouquíssimo, quase não há oferta, portanto aquilo que eu 
vasculhava, procurava, encontrava ia fazendo Depois surgiu uma altura em que era 
necessário a educação sexual nas escolas, eu pensei … isto ainda me vai bater à porta e 
fui fazer uma formação também na área. Depois apareceram os moodles, eu não sei 
trabalhar com a plataforma, o meu marido sabe, mas eu achei que não tinha que lhe 
perguntar nada a ele e fui fazer a formação do moodle. Portanto fui sempre fazendo, 
tenho muitas, muitas horas de formação Não foi para fazer créditos porque se fosse para 
fazer créditos para poder passar de escalão, enquanto a carreira esteve congelada eu não 
tinha feito formação nenhuma e eu fiz para ai 250 h de formação. 
 
Idália – Relativamente à escola, embora um pouco já com “um pé fora”, mas de qualquer 
modo gostava que fizesse uma breve caracterização da escola. 
 
E1 – Foi a minha escola! É assim… é uma escola muito grande em termos do número de 
alunos que tem e do número de professores. Somos cento e muitos professores a última 
vez que eu soube efectivos eram 145 e ainda tinha contratados chegava à volta de 
quase180 professores, em termos do concelho é a escola maior número de alunos, é uma 
das escolas mais procurada pelos alunos eu acho que é um bocadinho da fama que 
adquiriu desde que existe, aquela escola existe desde … há mais ou menos trinta anos. 
 
Idália – Isso tem a ver com a oferta educativa? 
 
E1 – Não. Quando aquela escola entrou em funcionamento havia apenas duas escolas na 
zona, e isto depois tem um bocadinho de enquadramento histórico… Havia a chamada 
escola industrial, mesmo tendo acabado a distinção entre o liceu e a escola industrial, 
aquela foi sempre conotada como sendo a escola industrial e havia o liceu que agora é 
também escola secundária. A escola industrial tinha muitos cursos técnico-profissionais, 
aquelas vias mais técnicas, o antigo liceu tinha a mesma oferta formativa que nós 
tínhamos desde o início. Quando eu frequentei aquela escola como aluna, era uma escola 
nova, tinha quatro, cinco anos. Portanto, eu ainda apanhei, quando fui para lá, os 
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primeiros alunos que estavam nessa altura a fazer o último ano do ensino secundário 
quando eu entrei para o 7º ano. Então, o que é que acontecia: tínhamos o antigo liceu 
localizado numa zona que era de eucaliptos e…era uma zona em que não havia muitos 
prédios à volta era assim uma zona mais escondida quase metida lá no meio do mato e 
aquilo era conotado, na altura, com alunos que andavam a fumar erva. A antiga escola 
industrial, um bocadinho idem, idem…porque ficava lá no fundo, mais junto à praia. Eu 
lembro-me de o meu pai não me deixar ir nem para uma escola nem para a outra, ele 
queria que fosse para uma escola de outro concelho … Eu, na altura como aluna, nem 
sequer sabia que a escola que frequentei existia, só me lembro que o meu pai dizia, “para 
a escola … não vais e para a escola… também não”, tudo porque aquilo estava conotado 
com determinados comportamentos. Mas parece que não foi só o meu pai porque a escola 
que frequentei começou a ser a escola dos betinhos, chamavam-lhe assim na altura, a 
escola dos meninos de bem. E o que é que aconteceu: foi uma escola que em termos dos 
alunos que para lá iam e que terminavam o 12ºano, muitos deles entravam em medicina, 
que é assim o tão almejado curso, e a escola foi sendo conotada com os bons resultados 
dos alunos que entravam nas faculdades. Só não entrava na faculdade quem não queria, 
era uma escola muito exigente com os alunos mas os alunos correspondiam em termos de 
resultados porque também vinham de um meio sócio-cultural um bocadinho mais 
elevado. Tudo isso foi criando uma tradição e uma reputação para a escola que ainda hoje 
se mantém embora não corresponda já exactamente à realidade.  
 
Idália – E estamos a falar de quantos anos é que permaneceu naquela escola como 
professora? 
 
E1 – Treze, catorze, já. Eu estou a fazer o décimo sexto ano de carreira, eu só lá não 
estive dois anos, portanto é bastante. 
 
Idália – Relativamente à oferta educativa da escola diz-me que tem em termos de 
cursos… 
 
E1 – Tudo…tem tudo. É assim, dos Cientifico-Humanisticos tem a oferta toda tem as 
ciências e tecnologias, as humanidades, as artes e economia portanto tem todas, tem a 
oferta dos cursos profissionais em três áreas já teve em quatro mas agora tem em três, 
porque entretanto os alunos não querem assim tanto os cursos profissionais, ainda há um 
estigma relativamente aos cursos profissionais. Temos também cursos de educação e 
formação, temos o nocturno com os módulos capitalizáveis, existe a educação e formação 
de adultos, existe o RVCC, agora tem um gabinete de inserção profissional, portanto é 
uma escola muito ligada ao meio com muita dinâmica. 
 
Idália – Agora eu ia passar para outra parte que seria a implementação da auto-avaliação 
propriamente dita na escola, e aquilo que eu gostaria de saber era que me descrevesse o 
contexto da direcção da escola onde ocorreu a implementação da auto-avaliação, isto é 
uma breve descrição de como é que era a direcção da escola na altura… 
 
E1 – É a mesma. 
 



 5 

Idália – É a mesma. Estamos a falar de que ano? 
 
E1 – É o que eu ia a dizer há pouco. Em 2005 ou 2006, já não me recordo. Nós 
começamos o processo da auto-avaliação no ano em que entrou aquele projecto das vinte 
escolas piloto, pronto, foi no mesmo ano. 
 
Idália – Então e nessa altura a escola estava organizada de que forma? Supostamente 
tinha uma presidente do conselho executivo? 
 
E1 – Era, que é a mesma que é agora directora. É assim, de todos os anos que estou 
naquela escola aquela directora só não esteve três anos na gestão porque teve necessidade 
de parar para descansar. 
 
Idália – De resto, tem sido sempre a mesma… 
 
E1 – Eu quando entrei para aquela escola era ela, foi durante alguns anos ela e entretanto, 
ela disse mesmo: tenho que parar para descansar. Saiu e foram os piores anos que eu tive 
naquela escola, foram os anos em que ela não esteve. Ela saiu da gestão e a escola 
começou a ficar tão parada, acho que é mesmo esse o termo, era uma escola tão activa 
que quando teve outra gestão parou tanto, tanto, tanto que houve um grupo de pessoas 
que começou a fazer pressão para ela voltar. Ela voltou e a equipa é a mesma, se não é a 
mesma tem apenas uma ou outra pessoa diferente. 
 
Idália – Então já me disse que o processo foi iniciado em 2005/2006 e agora gostaria que 
me dissesse quem teve a iniciativa relativamente ao processo de auto-avaliação e qual o 
contexto… como é que as coisas… 
E1 – É o que eu dizer há pouco. Por acaso foi uma coisa engraçada. Eu comecei a fazer o 
mestrado, mas éramos um grupo daquela escola tentar fazer o mestrado e começamos a 
contagiarmo-nos uns aos outros, de modo que no ano a seguir foi mais um grupo, não na 
área da administração, por acaso foram para a área das TIC mas o mestrado em TIC tinha 
…aquilo era TIC e avaliação com cadeiras de opção, portanto quem estava em avaliação 
podia ter cadeiras de opção em TIC e quem estava em TIC podia ter cadeiras de opção 
em avaliação, acho que era assim. Uma das colegas da equipa entrou em TIC e a outra 
em Avaliação, mas frequentaram cadeiras em comum. Uma dessas colegas, a F, a que 
entrou em TIC tem um gosto especial pelas questões da avaliação, então tudo o que era 
cadeiras optativas foi fazer à avaliação. Foi neste contexto que frequentou uma cadeira 
com a professora Ana Paula Curado que era a avaliação de escolas, projectos e…qualquer 
coisa assim…mas tinha escolas e projectos, onde falaram do Projecto Piloto Europeu, do 
Qualidade XXI, do CAF, portanto ela ficou ali com uma visão do que era a avaliação de 
escolas, para além de se ter apercebido que se havia legislado a obrigatoriedade de se 
realizar a auto-avaliação de escolas e nós não o fazíamos. Portanto, um pouco 
influenciada por aquelas questões, ela chega à presidente e diz: nós estamos a falhar, não 
estamos a cumprir a lei, devia haver auto-avaliação e não há e a presidente – não há? 
Façam! A presidente é assim! Eu já várias vezes cheguei ao pé dela e disse: quem está a 
fazer isto? Ninguém! Eu pergunto: ninguém está fazer? Ela responde: Então faz! É assim 
que eu às vezes começo a desenvolver alguns projectos… 
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Idália – Então depreendo que a selecção das pessoas para a equipa de auto-avaliação foi 
um tanto ou quanto democrática? 
 
E1 – Não. Foi assim: a F. falou isso comigo e eu disse sim senhor não me importo de 
entrar e havia a C. que era mesmo da área da avaliação portanto estávamos as três. Foi o 
ano em que entrou a componente não lectiva e houve grupos de trabalho para tudo porque 
as pessoas tinham que se ocupar com a componente não lectiva e como nós as três nos 
damos bem, trabalhamos bem, já tínhamos experiência de trabalhar anteriormente 
tínhamos pensado então num projecto de auto-avaliação e de repente vimo-nos 
confrontadas com uma equipa para ai de 14, 15 pessoas, o que é um bocado complicado. 
Entretanto a primeira coisa que eu fiz foi estudar, elas sabiam, mas eu não sabia como se 
fazia a auto-avaliação, portanto fui ler o normativo, tentar perceber o que era necessário, 
como é que havíamos de começar, qual a melhor abordagem, qual a entrada que íamos 
ter, elas estavam muito pelo Projecto do Piloto Europeu, toca de estudar o Projecto do 
Piloto Europeu, fizemos ainda algumas reuniões ainda com os 14/15, o projecto ainda 
começou com todos. A dada altura apercebemo-nos que segundo o projecto Piloto 
Europeu devia de haver a figura do amigo critico, a Qualidade XXI creio que também, 
quem há-de ser?, quem não há-de ser? Pensamos na Ana Paula Curado e eu por acaso fui 
falar, ainda estava à espera de defender a dissertação…aquilo arrastou-se, nunca mais 
defendia, foi só no fim de 2006, quando tinha entregue ai em Maio ou Junho. Bom, uma 
das vezes em que fui ter com o professor Natércio, saiu-me: o professor não quer ser o 
nosso amigo crítico? “Ah, se eu não tiver muito que fazer, se não me ocuparem muito, se 
não que tiver que fazer visitas constantes à escola…” Não, para já o professor conhece a 
escola, já vários mestrandos tinham feito teses que incidiam sobre o funcionamento da 
escola, portanto tem algum conhecimento da escola e o que a gente precisa mesmo é de 
orientação. Então, no dia seguinte cheguei ao pé delas e disse: já temos amigo crítico! 
Falei com o professor Natércio e ele não se importou, portanto fica, se vocês não se 
importarem, claro. O que eu fiz foi um bocadinho à revelia, fiz o convite antes de dizer a 
elas. Entretanto fomos as três sem dizer nada aos catorze, ter com o professor Natércio 
que mais ou menos nos orientou, nós já levávamos alguma coisa feita, já tínhamos 
passado uns inquéritos por questionário pela escola toda, a funcionários, a professores e a 
alunos. Já tínhamos os resultados dos inquéritos mas estávamos meio perdidas. Falámos 
com o professor Natércio e na altura ele deu-nos algumas pistas fundamentais… 
 
Idália – Para encaminhar o trabalho?  
 
E1 - Não só para encaminhar o trabalho mas também para conseguirmos gerir ali a 
questão de tantos elementos da própria escola que faziam parte da equipa. 
 
Idália – Isso foi uma dificuldade sentida? 
 
E1 – Foi. Porque a dada altura, é assim…quem éramos nós as três, as carolas quando até 
tínhamos elementos mais velhos nessa equipa, que não fizeram, por exemplo, aquilo que 
eu fiz que foi estudar os modelos de auto-avaliação e depois nós dizemos vamos fazer 
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assim…não posso impor às outras pessoas aquilo que eu quero, elas têm que perceber 
porque é que vou fazer assim, estava ali uma questão difícil de gerir. 
 
Idália- Como é que resolveram entretanto? 
 
E1 – Houve uma alteração qualquer na questão da componente não lectiva que não era 
tantas horas era menos, portanto as pessoas ficaram de repente sem as horas não lectivas, 
“ah não tenho horas não quero fazer parte disso”, entretanto achavam que era muito 
trabalho, por isso acabamos por ficar só as três 
 
Idália – De catorze, ficaram três. 
 
Isabel – Éramos as três mais uns catorze e ficamos só as três. 
 
Idália – Então relativamente ao início, não se iniciou através de uma decisão formal, mas 
sim uma decisão meramente informal 
 
E1 – Não, foi uma pessoa que se apercebeu que a escola não cumpria a lei que 
confrontou o executivo com o facto de não se cumprir a lei e o executivo: então cumpra-
se! 
 
Idália – Já me disse há pouco que tentaram encontrar uma forma de encaminhar o 
trabalho e como recolheram a informação? 
 
E1 – Na primeira vez que recolhemos informação foi através dos questionários, ainda 
tínhamos a equipa dos catorze, os questionários ficaram tratados, eles estiveram até ao 
final do tratamento dos questionários, aliás os últimos já fui eu que introduzi sozinha 
porque eles debandaram todos, dava muito trabalho. 
 
Idália – Aquilo com que ficaram, o produto resultante…  
 
E1 – Nessa altura foram os questionários, a informação dos questionários que era uma 
coisa…, nesse ano nós só não tratamos os resultados, fomos à questão da cultura de 
escola, à gestão, `a organização, … o professor Natércio, foi uma critica que nos fez, não 
podemos ir a assim a tudo mas naquele ano já tínhamos começado, já tínhamos os dados, 
fomos a tudo, a primeira recolha de informação foi o inquérito por questionário, depois 
tínhamos o inquérito todo tratadinho e identificámos algumas situações. Foi muito óbvio 
identificar aqueles aspectos que como eu digo nem aquece nem arrefece estão no estado 
médio da atmosfera, esta frase não é minha mas eu gostei dela... Tínhamos obviamente 
aspectos muito bons que sobressaíam como aspectos muito fortes e tínhamos aspectos 
que era óbvio que não estavam bem um deles eu lembro-me que tinha a ver com a 
circulação da informação, as pessoas queixavam-se que a informação não circulava, 
quando vinham a saber das coisas ou já tinha passado os prazos ou já não fazia sentido, 
aquilo era informação que já não fazia sentido, que já era. Eu lembro-me, havia mais 
aspectos, mas este era um dos aspectos que sobressaía. Depois, e isto seguindo as 
indicações do professor Natércio é que era muito importante envolver a escola na auto-
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avaliação, e isso a partir daí começou a funcionar muito bem. Tínhamos então um núcleo 
duro que éramos nós as três, não fazíamos nada sem aprovação da presidente, nunca, 
portanto tudo o que nós obtínhamos, ela era primeira pessoa a saber, nós tratávamos 
produzíamos informação, fazíamos um relatório e era apresentado à presidente em 
primeiro lugar e depois da presidente ter conhecimento, sim senhor, dava-mos 
conhecimento a toda a gente. Fizemos uma reunião em que convidámos pessoas que 
achámos que eram aquelas que poderiam ter uma palavra a dizer, que eram consideradas 
os stakeholders lá do sítio, da escola, os internos, mas foi por convite, a pessoa ia se 
queria, não foi uma convocatória mas ainda apareceu muita gente em que nós dissemos, 
fizemos estes inquéritos, obtivemos estes resultados o que é que vocês acham, isto é 
mesmo assim, concordam com isto, isto é mesmo uma fragilidade, o que é que sugerem 
que se faça como é que acham que isto se pode ultrapassar. Portanto tivemos uma reunião 
com as pessoas que por acaso acharam extremamente interessante…antes disto, a questão 
de envolver a escola e a escola perceber o que andávamos a fazer era muito importante, 
as pessoas questionaram: o que é que estas andam aqui a fazer, o que é isto agora, andam 
aqui a ver o que eu ando a fazer ou o que é que eu penso. Convidámos a professora Ana 
Paula Curado a ir fazer um colóquio lá no anfiteatro da escola e também foi por convite, 
foi quem quis. Neste colóquio, ela explicou o que é que é a auto-avaliação de escolas, 
portanto isto foi uma primeira abordagem. Fizemos, também, um documento para levar 
ao pedagógico, por acaso esse documento foi redigido por mim porque como eu andei a 
estudar… depois elas ajustaram as questões da escrita… porque nós complementamos 
muito o trabalho umas das outras… Mas nesse documento, nós explicávamos ao 
pedagógico o que era a auto-avaliação e como é que se propunha fazer a auto-avaliação. 
Aquele documento, depois de ir ao pedagógico, foi levado pelos coordenadores aos 
respectivos departamentos, e fomos também, na altura, à assembleia de escola, para 
explicar também o que é a auto-avaliação. Começamos assim e depois é que fizemos o 
inquérito e depois é que fizemos a tal reunião com o conjunto de professores – o que é 
que vocês acham, daí algumas ideias. Fizemos uma reunião com os funcionários, o que é 
que vocês acham, é mesmo assim, portanto a mesma abordagem que obtivemos com os 
professores, obtivemos com os funcionários, só que os funcionários nós mandámos ir 
todos, não são assim tantos, venham todos e depois para os compensar até fizemos um 
diploma em como eles estiveram presentes, para eles também era um estímulo. Quisemos 
também convocar alunos, mas os alunos não foram muito pelos ajustes e foi a presidente 
e a vice-presidente da Associação de estudantes que acabaram por estar um bocado à 
conversa connosco sobre diversos aspectos. Todos estes grupos sugeriram o que é que se 
poderia fazer, cada um com o seu ponto de vista para ultrapassar aqueles pontos menos 
bons…Nós depois pegámos naquelas sugestões, algumas nossas, umas demos a volta, 
fizemos um lifting às sugestões e fomos depois apresentar todo o trabalho quer ao 
pedagógico quer à assembleia de escola. As pessoas interiorizaram a questão da auto-
avaliação e nesse ano conseguimos muito bem envolver… o tal trabalhar com rede 
conforme o professor Natércio dizia porque as pessoas acabavam por achar…não, isto faz 
sentido, é importante, e então foram implementadas algumas medidas e quando nós 
voltámos a monitorizar os mesmos parâmetros tinha havido melhorias. 
Idália – Então e o que é que aconteceu a seguir, no ano a seguir? 
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E1 – Avançamos para os resultados que era o domínio que tinha sido deixado de fora. 
Nos resultados não fizemos inquéritos nenhuns, pegámos nas pautas de exame, pegámos 
em resultados dos rankings de dois ou três anos, depois pegámos nos nossos resultados 
dos exames e trabalhámos aqueles dados. Depois fomos fazendo período a período a 
monitorização dos resultados por disciplina e fomos apresentando isso, ah…e quando 
fizemos a monitorização dos resultados dos exames pedimos aos departamentos para 
reflectirem sobre a questão dos resultados, depois fomos fazendo aquela monitorização 
período a período e fomos dando conhecimento. Quase no final houve uma encomenda 
que fizemos aos departamentos que foi o que é o sucesso, então eles tinham que dizer o 
que é que entendiam por sucesso. Se nós tínhamos… porque fazia parte das metas do 
projecto educativo promover o sucesso dos alunos num ensino de qualidade então o que é 
a qualidade e o sucesso. São palavras que acabam por ser utilizadas como chavão e 
andamos todos, estamos todos a trabalhar para o sucesso mas o que é o sucesso?. Foi uma 
coisa fantástica porque apareceram definições e reflexões sobre o que era o sucesso que 
eu achei algumas muito boas porque já faziam a distinção entre os cursos profissionais e 
os cursos para prosseguimento de estudos. A dada altura havia alguém que dizia: se o 
aluno está num curso profissional, o sucesso é que esse aluno encontre um lugar no 
mercado de trabalho assim como o outro é conseguir entrar na faculdade na área que 
deseja. E o sucesso nunca foi definido por ninguém como tendo as boas notas ou passar 
às disciplinas todas, mas em termos de quais são os objectivos do aluno quando 
ingressam numa determinada via de ensino e o que conseguem obter quando terminam 
essa via de ensino. Esta acabou por ser, digamos, a linha transversal a quase todas as 
reflexões, embora utilizando definições diferentes acabava por ser esta a grande definição 
de sucesso que saiu deste trabalho. Eu acho incrível é que naquele ano os resultados 
melhoraram substancialmente. No ano a seguir voltámos à questão dos domínios que já 
tínhamos trabalhado e no meio disto tudo íamos insistindo com a directora que tínhamos 
que ter a avaliação externa. Mas acham que estamos preparados? Dizia a directora. 
Estamos! Eu acho que ela teve medo. Houve uma altura em que eu preparei tudo o que 
era documentos, estava tudo preparado para entregar, portanto para quando chegasse o tal 
convite…  
 
Idália – Tivesse auto-proposto mesmo…era essa a intenção? 
 
E1 – Segundo a directora a IGE dirigia um convite às escolas de queriam integrar o grupo 
das escolas que naquele ano seriam visitadas. Eu considero que acabámos por fazê-lo já 
numa fase tardia, foi só no ano passado. Nós queríamos logo no primeiro ano, aliás nós 
concorremos às vinte escolas mas claro o projecto era incipiente e foi essa a resposta que 
obtivemos, o projecto era incipiente, portanto não entrámos nas vinte escolas. No ano a 
seguir nós dissemos à presidente: vamos entrar! E ela disse que não tinha recebido o 
convite. No ano a seguir fui eu que tratei dos documentos que eram necessários, aquilo 
que pretendia da auto-avaliação, já tinha os documentos todos feitos e ela dizia que sim 
que sim que ia enviar. Depois vira-se para nós: ah! os prazos já passaram e eu não dei por 
nada! Acho que fomos novamente enroladas. Eu acho que ela tinha um pouco de receio, 
tínhamos tido a avaliação integrada e a escola tinha ficado muito bem avaliada, tínhamos 
tido uma avaliação excelente, eu acho que deve ter sido dos poucos relatórios a nível 
nacional em que é dado os parabéns à escola, não sei, não conheço todos os outros mas 
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sei que nós tivemos. Portanto, para ela havia ali uma imagem que queria preservar. Ela 
quando começou esta questão da avaliação dos professores, fez uma observação para 
alguém que eu ouvi: a minha avaliação é quando for a avaliação da escola, a vossa é esta, 
a minha é quando for a avaliação da escola, portanto ela assume… 
 
Idália – Assume a avaliação da escola como a sua própria avaliação 
 
Isabel – Exactamente. Eu acho que ela teve um pouco de receio porque achou…porque 
nós nunca o fizemos perante a restante escola, mas com ela debatemos muito esta 
questão: o projecto educativo não tinha qualidade. Era um mau projecto educativo e nós 
chegámos a criar, e isto é da autoria da equipa dois documentos criados por nós, de raiz 
para avaliar o projecto curricular de escola e o projecto educativo. 
 
Idália – Está a falar da equipa, equipa de auto-avaliação? 
 
E1 – Sim. Foi coisa que ela não nos deixou tocar. Eu compreendo, ela gere pessoas 
também e tem de gerir relações e aquilo ia criar ali uma situação de conflito porque a 
pessoa que estava à frente do projecto educativo é uma pessoa muito complicada, 
portanto ela tentou gerir a situação, mas tinha consciência porque nós lhe dissemos 
porque lhe mostrámos, é assim, nós apontámos todas as deficiências que aquele projecto 
educativo tinha, embora acabássemos por nunca fazer relatório sobre este aspecto nunca 
o apresentámos à escola, portanto isto foi uma coisa que a equipa tratou só com ela, só 
ela é que tinha conhecimento desta questão, pronto e foi sempre a tentativa de tentar 
prevenir conflitos. Ela assim que pôde mudou a equipa do projecto educativo e mudou o 
projecto educativo e quando o fez ela enviou os papéis para a avaliação externa. Ela tinha 
consciência, eu acho que foi um pouco por causa disso. A nós não nos disse claramente, 
isto é uma interpretação que eu faço à posteriori, quando vejo como é que os 
acontecimentos decorreram e como é que as coisas foram, portanto ela assim que pôde 
mudou a equipa, temos um projecto educativo completamente diferente que já tem 
critérios, as metas, objectivos o outro não tinha, nem sequer objectivos tinha para a 
escola, isto não é um projecto educativo. Mas mesmo assim por causa disso e como entra 
depois a questão da avaliação de professores antes da alteração da equipa, nós com 
luvinhas porque a colega é mesmo complicada e difícil tentámos fazer com que o 
projecto tivesse umas melhorias e que fossem criadas metas e objectivos e criámos umas 
grelhas, que depois no final referem que são da autoria da equipa de auto-avaliação e da 
equipa do projecto educativo, portanto uma coisa que saiu das duas equipas embora a 
proposta fosse nossa, mas lá apareceram as metas e os objectivos do projecto educativo. 
Outra coisa que nós tínhamos constatado é que havia um plano anual de actividades cuja 
articulação com o projecto educativo era extremamente difícil de nós percebermos, se é 
que havia. Portanto aquela grelha nasce de nós tentarmos sistematizar a análise do PAA, 
as actividades do plano deveriam que estar de acordo com o projecto educativo, com as 
metas e objectivos. O que fizemos foi então sistematizar as metas e os objectivos do PEE, 
então a equipa do PEE lá fez o exercício de escrever as metas e os objectivos do projecto 
educativo. Esta equipa aproveitou esse trabalho e agora consegue-se perceber muito 
facilmente a articulação entre o PAA e o PEE. Quando se propõe uma actividade para o 
plano anual de actividades preenche-se essa grelha em que se diz qual é a actividade, 
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quais são os objectivos específicos da actividade e que objectivos do projecto educativo é 
que ela via atingir, está articulação feita e se não há relação a actividade não integra o 
PAA 
. 
Idália – Fizemos o percurso da auto-avaliação e como é que funciona neste momento 
equipa de auto-avaliação? 
 
E1 – Portanto, a equipa já não é a mesma, nós chegámos à conclusão que era muito 
trabalho, sobretudo no ano passado, mesmo tendo sido criado um gabinete de estatística. 
 
Idália – Esse gabinete de estatística apoiava… 
 
E1 – A escola, a escola. Entretanto voltámos aos primeiros domínios, veio a avaliação 
externa, tivemos uma avaliação com a qual não concordo, deram-nos bom na auto-
avaliação porque não temos elemento exterior à escola. Tínhamos um amigo crítico, não 
era isso que eles queriam, o amigo crítico está muito bem, eles queriam um elemento da 
comunidade, alegaram que não havia um elemento exterior, fora da escola, tem o 
relatório, está lá, um elemento exterior à equipa que não fosse da escola. Tivemos muitas 
dificuldades, no segundo ano, na segunda vez em que monitorizámos os mesmos 
domínios. Desta vez já incluímos os pais, no primeiro ano não fomos capazes, aquilo 
tinha sido monstruoso, na segunda vez que tentámos monitorizar, já filtrámos imensas 
questões 
 
Idália – Até porque a escola não tinha associação de pais, ou tinha? 
 
E1 – Não e fomos nós que conseguimos fazer a associação de pais. Foi uma das coisas 
que nós também, a auto-avaliação, percebemos que era importante e tentámos, 
pressionámos, empurrámos, motivámos e conseguimos que fosse criada uma associação 
de pais, que eles agora já gerem de forma autónoma … 
 
Idália – Fazem a articulação… 
 
E1 – Colaboram, colaboram connosco. Da mesma maneira que os funcionários, os alunos 
agora já nem tanto, já percebemos que não adianta convocar reuniões com alunos porque 
eles não vão mas quando lhes pedimos para fazer um questionário, ou assim umas coisas 
muito ligeiras eles fazem. Da segunda vez que fomos aos primeiros domínios já foi uma 
coisa mais implementável. 
 
Idália – Eu estou lembrada que numa altura em que lá fui que a equipa era constituída 
por cinco pessoas 
 
E1 – Isso veio à posteriori, não foi neste ano. Porque o que é que aconteceu, fizemos 
novamente os primeiros domínios e voltámos à carga com os resultados que foi um dos 
aspectos que a avaliação externa apontou como não estando muito bem… porque é assim, 
a primeira vez que abordamos os resultados estes melhoraram, mas no ano a seguir 
pioraram outra vez, dá a sensação que as pessoas se deixaram ficar… já estamos bem… 
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pronto, e não houve tanto a preocupação com a questão dos resultados, os resultados 
foram piores nas disciplinas que eles analisaram, português e matemática, mas no geral as 
médias da escola desceram. Nós pedimos a esse grupo de estatística, nós éramos três, eu 
tinha 45 minutos no meu horário para a auto-avaliação, uma delas não tinha nada e 
continuávamos a fazer o trabalho das três, portanto, aquele trabalho do núcleo duro 
continuávamos a fazer as três, os outros eram pessoas de que nós colhíamos, no fundo 
opiniões, tentávamos envolvê-las mas chegou a um ponto que o trabalho era tanto, tanto 
que até esse aspecto acabámos por descurar um pouco. Pedimos, não tínhamos tempo, a 
um grupo que fizesse, havia um grupo de estatística, que nos desse os dados trabalhados 
dos resultados dos alunos. Passou o 1º período, passou o 2º, chegou o 3º e os dados não 
estavam trabalhados… 
 
Idália – Mais uma dificuldade… 
 
E1 – Não tinham tempo! Era a tal colega muito complicada. Como lhe foi tirado o 
projecto educativo, deram-lhe qualquer coisa para ela fazer que ela acabou por não fazer. 
Eu e a F. tivemos uma filoxera durante uma noite ela tratou um ano eu tratei o outro e 
fizemos os dados todos do 1º e 2º período e 3º. Também por uma questão de mostrar que, 
é assim, teve dois períodos inteiros e não fez o que nós fizemos numa noite…foi até às 
tantas… pronto, não foi numa noite mas foi num fim-de-semana, foi uma questão de 
honra. Na segunda-feira… estão aqui os dados todos trabalhados! Portanto, não fez 
porque não quis! Há um bocadinho de atrito relativamente a esta pessoa em particular. 
Acabámos por tardiamente mostrar os resultados, toda a gente nos apontou o dedo porque 
foram mostrados tardiamente, como começou a haver a pressão à questão da avaliação 
por causa dos professores fomos questionadas, foi o bota-baixismo…foi assim uma coisa 
indescritível não tínhamos tido nos outros anos o que tivemos o ano passado, 
inclusivamente em termos estatísticos houve alguém que tem a ideia de dizer: ah, vocês 
apresentam assim estes dados nem há um desvio padrão, nem há…. Estatística, tudo bem 
um desvio padrão até é uma medida que é interessante, uma média não me diz nada, um 
desvio padrão já me diz que entre o mais alto e o mais baixo pode haver uma diferença 
muito grande. Isto foi num pedagógico em que eu não estive presente, esteve a F., quando 
ela me disse eu respondi: ele tem razão sabes… está bem, foi uma crítica, mas ele tem 
razão, mas se tivesse sido o gabinete de estatística a fazer isso, todas essas medidas de 
médias, desvios, tinham sido feitas. Não sei, mas eu acho que nós devíamos ter alguém a 
trabalhar connosco, nós não damos para as encomendas, não conseguimos, nós somos 
três, é assim eu sou das ciências, elas são de línguas, uma delas trabalha muito bem em 
termos de informática e domina muito bem o Excel, a outra nem tanto, portanto há duas 
pessoas que acabam por fazer muito o tratamento de estatística que é um trabalho muito 
pesado e tem o valor que tem, porque em termos de relatório nós tivemos de chamar à 
atenção de algumas coisas, como é que é possível, um aluno que vai a exame com 18 e 
depois tem 4 ou como é que se justifica que o aluno vá com 10 a exame e tem 17, 
portanto estas situações… e depois não é um aluno, quer o desvio positivo quer o outro 
aconteceram vários casos, o descer é normal mas a subida? …o aluno que tem 6, 7 
valores acima daquilo que o professor lhe dá na classificação interna final, é muito 
estranho… como é que se explica isto? A média tem o valor que tem. Uma média não se 
percebe isto, portanto em termos de relatório, a outra colega, agora muito mais 
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activamente, até porque sendo das línguas escreve muito bem, nós elaboramos um 
relatório em que expomos as ideias mas depois há sempre um toque final para as coisas 
ficarem bem, sim, porque até isso, neste momento nós somos criticados porque a vírgula 
está ou não no sítio certo. Criou-se um ambiente de … completamente contra todo e 
qualquer tipo de avaliação, seja ela da escola, dos professores, do que quer que seja, dos 
alunos, não se pode falar de avaliação dos alunos porque neste momento falar de 
avaliação é tabu. Portanto foi aí que nós dissemos: não dá! Entretanto eu recebo o convite 
para sair, e digo eu saio da escola mas não quero perder o contacto completo com a 
escola por um lado eu sinto que vou ter pouco tempo, por outro lado, é uma coisa que eu 
estou desde o início, eu sinto-me um bocado… é o meu trabalho que está ali em causa, 
então sugerimos, nós pensámos, … na altura pensava que saía definitivamente do grupo, 
eu assumi isso, então entrariam duas pessoas, eu na brincadeira ainda disse para a F.: Elá! 
Para fazer o trabalho de uma entram dois! O que ao longo deste ano se tem verificado, eu 
não saí completamente, mas não faço nem 1/5 do que tenho feito, mas a entrada dos 
outros dois elementos não tem sido uma mais valia, portanto eu tenho trabalhado muito 
pouco e caiu tudo nos ombros delas duas e sobretudo na F. Eles não têm… ou não 
interiorizaram, não se aperceberam, aquilo é difícil, eles conseguirem compreender o que 
é que se pretende…não… 
 
Idália – Então a equipa ficou resumida a duas pessoas? 
 
E1 – Não, eles são 4, comigo 5, mas eu estou com um pé fora e temos o apoio de mais 
duas pessoas que trabalham única e exclusivamente de estatística. 
 
Idália – Uma solução que à partida foi encontrada… 
 
E1 – Foi. É assim, elas estão connosco porque as convidamos e o executivo concordou, 
mas elas têm 45 minutos por semana para isto dentro da componente não lectiva. Quando 
a equipa do projecto educativo foi-lhes pedir para elas fazerem um trabalho, elas 
responderam: não, não…nós estamos com a auto-avaliação e trabalhamos só para elas, 
não temos tempo para mais nada. O que é que acontece, quando é a altura como foi agora 
no 1º período, fazer aquele tratamento todo, é claro que elas levaram aquilo tudo para 
casa, trabalharam em casa, agora não estão a fazer os 45 minutos, pois não, fizeram para 
aí no fim de semana os 45 minutos todos do período, não têm que fazer mais. Elas estão 
connosco e elas são de matemática, eu fiz questão de quando a F. perguntou quem é que 
havia de vir, eu disse logo, a A. ela é de matemática, trabalha muito bem e tudo o que é 
de estatística de certeza que vai perceber o que é que se pretende, basta nós dizermos é 
isto, e, de facto, ela tem sido um elemento imprescindível. Quem está, depois os outros 
dois que entraram, porque eu também ia sair, não têm correspondido aquilo que se 
esperava deles, portanto o trabalho todo tem sido feito por duas pessoas, eu ainda ajudei 
mas agora tenho estado completamente fora. 
 
Idália – Nesta fase consideraram as conclusões do relatório de avaliação externa em 
termos de auto-avaliação? 
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E1 – Sim, sim, o nosso plano de actividades para este ano foi, tendo em conta aquilo que 
foi considerado como aspecto fraco da escola que eram os resultados. Deixámos de pedir 
reflexões, porque chegámos à conclusão, tudo muito bem, as pessoas reflectem, textos 
muito bonitos e depois na prática não temos soluções, então a abordagem este ano foi 
completamente diferente, vamos ver o que é que têm andado a fazer, como é que 
podemos ver? Actas! Actas dos departamentos, actas do pedagógico e lemos todas as 
actas dos concelhos de turma do ano passado – 1º, 2º e 3º períodos e chegámos à 
conclusão que os resultados dos alunos, o aproveitamento não é considerado, 
praticamente, nem nos conselhos de turma, o que aparece nos conselhos de turma é 
qualquer coisa como: o aproveitamento é regular e é prejudicado pelo mau 
comportamento dos alunos. Os alunos são muito faladores e isso prejudica o 
aproveitamento. Ponto, meio bola e força…vamos para a frente… Perante este estado da 
arte, fomos nós falar primeiro com a presidente, tivemos uma reunião, aliás dissemos à 
presidente, vá lá ter connosco, preparámos uma salinha, vá lá ter connosco que nós 
precisamos de falar sobre estas questões e dissemos-lhe a realidade das actas e nem nos 
departamentos, aliás, nos departamentos era discutido o aproveitamento dos alunos, 
quando nós, auto-avaliação pedíamos, pronunciem-se sobre isto, então apareciam as tais 
refexõezinhas…estratégias? Nenhuma! Como nós já vínhamos a pressionar desde o final 
do ano, desde o relatório da IGE, porque já tínhamos conhecimento do relatório, foram 
adoptadas algumas medidas, nomeadamente uma coisa a que chamaram: GAPE – 
Gabinete de Apoio à Preparação dos Exames nacionais, é o que eles grosso modo 
chamam dar explicações à borla, ou seja foi criado um gabinete onde os professores têm 
uma parte da componente não lectiva, em que estão disponíveis nesse espaço para os 
alunos que queiram ir tirar dúvidas – matemática, físico-química, biologia, não sei se está 
mais alguma disciplina mas era suposto estar, mas estas três eu sei que estão de certeza e 
sei que os alunos têm ido, sobretudo os do 11º, os do 10º não se apercebem tanto da 
importância, os do 11º têm ido e sobretudo aqueles que reprovaram e vão a exame. 
 
Idália – Então e se pensarmos qual foi o impacto da auto-avaliação na escola… 
 
E1 – Temos tido muito impacto. 
 
Idália – Na forma como os professores dão as aulas? Acha que teve algum…de alguma 
forma mudaram? 
 
E1 – Isso é um campo onde nós não conseguimos entrar. A avaliação de professores não 
consegue entrar numa aula quanto mais a avaliação de escolas…Nós só conseguimos ter 
alguns ecos sobre o que se passa nas aulas 
 
Idália – A presença de alguém é sempre… 
 
E1 – É assim uma coisa impensável, a supervisão não existe, não funciona… 
 
Idália – A porta da sala de aula continua fechada e este é o meu espaço… 
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E1 – A minha sala está sempre aberta… eu tenho uma fobia qualquer a dar aula de porta 
fechada, a minha sala está sempre aberta mas eu como estou no fundo do corredor, ali 
não passa ninguém, estou à vontade. Houve uma única vez que fiquei numa sala perto da 
rua, estava mesmo ao pé da porta da rua, cheguei a um ponto, tive mesmo que fechar a 
porta. Dei por mim tinha dois colegas à porta a assistir à aula…mas pronto, 
pormenores…  
Em termos de sala de aula, nós conseguimos ver pelos comentários dos alunos, e pelas 
respostas que dão nos questionários às questões que colocamos sobre a sala de aula…é 
assim…os professores diversificam estratégias, quando nós perguntamos aos alunos…e 
este ano fizemos questões de resposta abertas, não eram respostas de cruzinha, eram 
respostas abertas para eles dizerem de sua justiça, o que quisessem. Deu para perceber 
que há diversificação de estratégias, o que eu me apercebo em termos de resultados 
também é que os alunos já mudaram muito. Esta mudança reflecte-se muito na postura 
que eles têm na sala de aula, elas (o corpo docente é quase todo mulheres), falam muito 
da indisciplina e eu uma vez perguntei-lhes mas que indisciplina? São faladores? Não 
andamos propriamente a ter cadeiras a voar ou professores a ser agredidos, portanto não é 
este tipo de indisciplina, não há faltas de respeito, ninguém responde mal ao 
professor…mas são muito faladores, eles têm assuntos mais interessantes, se for uma aula 
expositiva então…nós nas ciências, quando temos aulas experimentais, os alunos 
envolvem-se mais mas se for uma aula mais expositiva por muito que o professor tente 
fazer nem que faça o pino, ou o assunto interessa ou é abordado de forma a interessar ou 
então… e depois há a questão do telemóvel, os professores queixam-se muito sobre a 
utilização do telemóvel e é isto que neste momento na escola está a ser classificado de 
indisciplina. Não acho que a culpa seja do professor, são mesmo os alunos, não dizendo 
que a culpa é só dos alunos, os alunos têm interesses diferentes, a escola neste momento 
não corresponde às expectativas que eles têm e nem sequer têm objectivos porque neste 
momento, ainda que eles tirem um curso superior, quais são as expectativas no mercado 
de trabalho? É um bocadinho deste contexto que eu acho que influencia aquilo que é 
agora a sala de aula e vai um bocadinho nas respostas dos professores quando nós 
questionamos o que fazer, não é? Ficamos um bocadinho… é assim, que estratégias? Nós 
chegamos a um ponto que não sabemos que estratégias havemos de implementar 
 
Idália – E relativamente à articulação entre a auto-avaliação e avaliação externa? Já me 
disse que vão ao encontro dos aspectos focados ao nível da avaliação externa com base 
no relatório… 
 
E1 – Daí nós estarmos pelo segundo ano consecutivo a trabalhar os resultados, não 
fizemos o roulement, costumamos rodar e como este foi um aspecto menos conseguido 
ao nível da avaliação externa mantivemos os resultados no foco do nosso trabalho. 
 
Idália – E relativamente à recolha de informação, à própria forma como as reuniões se 
desencadeiam, isto é à divulgação dessas reuniões…à forma como as pessoas encaram a 
auto-avaliação… 
 
E1 – Eu acho que a auto-avaliação na escola já foi mais considerada do que é agora, 
considerada no sentido de as pessoas aceitarem, eu acho que é …criou-se um bocado o 
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espírito anti-avaliação. Nós este ano, no início do ano e porque entrou muita gente nova 
na escola, saiu muita gente, entrou muita gente nos quadros, fizemos uma reunião em que 
basicamente partimos a escola ao meio, dois a dois, os departamentos são quatro, nós 
fizemos dois mais dois, então fizemos duas reuniões para apresentar a todo o corpo 
docente um pouquinho de história – o que foi e o que estamos a fazer e porquê. Foi um 
bota-abaixismo incrível, foi assim uma coisa…desde o…temos um colega informático 
que esteve um ano fora da escola a trabalhar numa empresa, portanto esteve com licença 
sem vencimento durante um ano a trabalhar numa empresa e a fazer avaliação de 
sistemas se é que aquilo estava ligado à avaliação, mas é uma empresa, tinha a ver com a 
qualidade, gestão de qualidade portanto. Nós estamos a apresentar o que é que estamos a 
fazer e a pergunta que o senhor se lembra de fazer foi: qual é a norma que diz o que é a 
qualidade da escola? A norma? A F. começou a responder, mas a dada altura olha para 
mim, do género “que mais lhe podemos dizer”. Eu virei-me para ele e, com muita calma, 
disse: a norma? Bem…existe um normativo legal que impõe, obriga a que a auto-
avaliação seja feita, relativamente à forma como ela pode ser implementada, olhe há 
muita bibliografia, mas existe isto e isto e isto…falei-lhe do Projecto Piloto Europeu, do 
Qualidade XXI…fui enumerando e disse-lhe: se quiser alguma desta bibliografia eu terei 
todo o prazer em mostrar-lhe, em fornecer-lhe para tomar conhecimento do que é a auto-
avaliação de uma escola. Critério de qualidade? Qualidade é aquilo que nós definirmos 
como tal, ou melhor, qualidade é aquilo que os clientes definem que um serviço deve ser 
e nós temos clientes, por muito que vocês queiram que assim não seja, a escola existe 
para servir um público, portanto os nossos clientes são os alunos e os pais e enquanto os 
nossos clientes, alunos e pais se mantiverem satisfeitos tens aí um critério de qualidade, é 
um entre outros; se quiseres que o critério de qualidade seja que todos os alunos saiam da 
escola com média de vinte valores tens outro… E há alguém que fala, “mas as empresas 
são avaliadas e têm critérios e normas…” Eu começo a não ter paciência para estas 
coisas…e o colega que até é representante do sindicato, virei-me para ele e disse-lhe: 
olhe… quando se propôs a avaliação dos professores vocês disseram que a escola é uma 
realidade diferente das empresas foi um dos argumentos que utilizaram, os professores 
não são funcionários de uma empresa e não podem ser avaliados como se fossem 
funcionários de uma empresa, com objectivos, com metas, não tem que se ver o grau de 
cumprimento dos objectivos…, para isso a escola não é uma empresa, agora para a auto-
avaliação da escola porque vos convém já é uma empresa? Então em que é que ficamos? 
Vocês decidam-se! Ou temos uma empresa ou não temos uma empresa! Eu não posso ter 
é dois pesos e duas medidas. A cereja em cima do bolo foi quando alguém da assistência 
resolve pôr em causa tudo aquilo que eu disse e por meias palavras chamou-me burra. 
 
Idália – Então posso concluir que relativamente ao clima da escola relativamente à auto-
avaliação… 
 
E1 – Deteriorou-se. Agora já ficou um bocadinho melhor. É que isto foi o expoente 
máximo do mau. 
 
Idália – Agora as coisas estão a acalmar então… 
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E1 – Estão. É assim eu a este colega não dei resposta mas quando saiu fui atrás dele e 
disse-lhe que já era a segunda vez que me chamava burra, a outra tinha sido numa 
conversa só nós os dois a propósito da avaliação de professores, por eu querer ser 
avaliada e ele era supostamente o meu avaliador, nessa conversa ele disse-me uma coisa 
que quando ele se foi embora fiquei a pensar: chamou-me burra. Agora tinha sido perante 
toda a gente e não foi assim de forma tão dissimulada. Dessa, eu não lhe perdoei e disse-
lhe: não fazes mais isso. Quem és tu para julgar aquilo que eu sei ou não sei ou aquilo 
que eu posso fazer ou não fazer. Ele até pediu desculpa, que não tinha sido com intenção, 
não acredito, mas pronto, nessa altura dei graças a Deus por não o ter escolhido como 
avaliador. Mas pronto, a partir daí as coisas acalmaram…, eles até puseram em causa o 
facto de termos convidado alguém de matemática, tinha sido só para provocar, como 
tinham posto em causa o que nós não tínhamos feito, aquele tratamento que não estaria 
completo, e nós dissemos: a A vai integrar a equipa porque ela é de matemática e de 
certeza estatisticamente vai estar à altura. Aí alguém acusou o toque e mais uma vez foi 
preciso dizer, então…mas é assim… vocês criticam e quando nós achamos que a critica 
fez sentido, embora tivesse sido uma critica destrutiva, mas nós achámos isto que ele diz 
faz sentido, nós neste aspecto temos que pôr alguém que saiba fazer melhor que nós, e 
depois somos criticados porque colocámos alguém que até vai ao encontro daquilo que 
vocês criticaram para que não volte a acontecer… 
 
Idália – Acha que existiram mudanças com a implementação da auto-avaliação? 
 
E1 – Sim… 
 
Idália – Ao nível da forma como os professores dão as aulas? 
 
E1 – Não sei, isso é um domínio que eu não posso responder… 
 
Idália – Na articulação entre a avaliação externa e a auto-avaliação… 
 
E1 – Isso sim. 
 
Idália – Na forma como as questões são abordadas na escola? 
 
E1 – Sim, definitivamente. Aí sim. Alguma das fragilidades que nós tínhamos logo no 
início e tínhamos visto foram claramente ultrapassadas, houve aspectos que estavam 
melhor que desceram, mas tem a ver tudo também com a conjuntura, a questão da 
insatisfação das pessoas tem muito a ver com a conjuntura. Sobretudo o que é que 
mudou…eu acho que a forma como as pessoas, neste momento em particular, a forma 
como as pessoas olham para a avaliação dos alunos e a responsabilidade que têm sobre a 
forma como fazem a avaliação dos alunos. Não está em causa os resultados per si, 
portanto o número que lá aparece mas a sustentabilidade daquele número, ou seja é a 
qualidade das aprendizagens que está em causa, tudo bem há disciplinas que não têm 
exame mas há disciplinas que têm exame é normal que a nota do exame seja inferior, 1, 
2, 3 valores relativamente à nota da frequência, neste momento as pessoas estão muito 
preocupadas que a classificação que vão dar aos alunos seja de facto a que corresponde 
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aquilo que os alunos sabem, portanto um bocadinho o cuidado com a tal qualidade da 
aprendizagem. Há muito neste momento essa preocupação nos cursos para 
prosseguimento de estudo; nos profissionais, nem tanto, mas também têm uma realidade 
diferente, as coisas são completamente diferentes, a avaliação tem uma metodologia 
diferente, não é só a questão dos testes, por muito que se queira fugir é ali que se vai cair 
quando se está no prosseguimento de estudos, porque apesar de todas as teorias da 
avaliação e da aprendizagem, no fundo o que acontece é que o aluno no final vai fazer um 
exame em que tem que reproduzir os conhecimentos que adquiriu e temos muita pena 
enquanto o sistema estiver assim o que eu tenho que fazer é treinar os meus alunos de 
forma que quando vão a exame saibam responder, o que põe um bocadinho em causa a 
qualidade das aprendizagens. 
 
Idália – Passaria agora para uma questão um pouco diferente…o que é que acha que os 
outros elementos da equipa pensam sobre o que aconteceu, isto é, no fundo o que é que 
acham que fizeram bem, o que é que acham que fizeram mal…. que juízos fazem sobre o 
seu desempenho… 
 
E1 – É assim…nós já falámos um pouco sobre isso, nós, as três, continua a ser as três, no 
fundo os outros dois elementos acabam por ter um contributo quase nulo, nós pensámos 
que ia ser uma mais valia aqueles dois em particular mas não se têm mostrado à altura, 
não sei porquê, tenho pena…eles vestiram a camisola mas depois o contributo não se tem 
verificado. O que nós temos percebido é que houve alturas em que nós falhámos, 
nomeadamente no envolvimento da escola, nós começamos muito bem, digamos assim, 
vamos pôr isto em ciclos de dois anos, há o primeiro ano em que temos três domínios e 
depois os resultados e depois voltamos aos três domínios e depois os resultados, portanto 
acabamos por fazer ciclos de dois anos. No primeiro ciclo nós envolvemos todos, a escola 
estava toda envolvida na auto-avaliação há o segundo ciclo e a nossa preocupação foi a 
articulação com o projecto curricular e com o projecto educativo e a escola foi deixada 
um bocadinho de lado e perderam um bocadinho o fio do que era a auto-avaliação e 
quase durante aquele terceiro ano, quase que deixámos de existir em termos de escola 
embora tivéssemos trabalhado muito e tivéssemos conseguido muito em termos de 
articulação da auto-avaliação com o projecto educativo e com o projecto curricular de 
escola perdemos o resto da escola. Quando voltámos aos resultados foi mau porque só 
conseguimos entrar no fim, dado que entretanto a outra equipa não fez o trabalho que era 
suposto, então entrámos tão tarde que fomos acusadas de não ter feito o trabalho quando 
ele era necessário para as pessoas se aperceberem qual era a evolução que os resultados 
estavam a ter. Entrámos no terceiro período e no terceiro período os factos estavam 
consumados. Quando tentámos envolver a escola toda outra vez a cultura anti-avaliação 
era tão grande que tivemos esta recepção. Entretanto a forma como nós este ano 
entrámos, de obrigar entre aspas as pessoas a pensar que não basta eu dizer que os 
resultados são isto ou são aquilo eu tenho que arranjar estratégias de, eu apercebo-me 
disto sobretudo no meu grupo disciplinar, há uma grande resistência das pessoas e as 
pessoas acham todas que é uma grande chatice, estão a ficar muito aborrecidas porque 
têm de pensar e agir… houve um colega meu que teve uma saída que eu caiu-me o 
queixo… não basta dizer que os meninos são assim ou assado nós temos que apresentar 
estratégias, isto era a coordenadora a dizer porque o assunto foi discutido na reunião do 
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pedagógico, nessa por acaso eu estive presente, não basta dizer que a turma é agitada, que 
o aproveitamento é regular, o que é que eu como professor desta disciplina posso fazer ou 
o que é que eu vou experimentar fazer este período que vem para tentar melhorar os 
resultados e no último período repensar a minha estratégia, identificar os erros, as 
consequências, se foi positivo, não foi positivo, não consegui fazer nada dos alunos, 
tentar fazer alguma coisa, pelo menos mostrar ou dizer que faço. Eu já estou como o 
outro, não interessa o que eu faço, interessa o que eu digo que faço… A dada altura o 
meu colega responde: ah! se eu soubesse o que fazer eu não me queixava, fazia…enfim, 
necessidades de formação! Temos uma reunião com a directora, está-se a elaborar o 
plano de formação da escola, muito directamente nós dizemos: as pessoas não têm 
consciência que têm necessidade de formação ao nível da avaliação das aprendizagens, 
estratégias de sala de aula, diversificação e implementação de estratégias, toda a parte 
didáctica e pedagógica, as pessoas não têm a noção que têm necessidades de formação e 
isto não vai aparecer nos planos de formação que os departamentos vão apresentar, no 
meu grupo disciplinar tentei dizer: eu acho que nós devíamos… mas nada daquilo que eu 
sugeri foi no plano apresentado pelo grupo disciplinar e eu sabia o que estava a sugerir 
porque ia de encontro aquilo que nós víamos que as pessoas não sabiam. A directora 
assumiu que o punha ela, que sim senhora que se apercebia que as pessoas não tinham 
noção e que ela ia pôr. Sinceramente, sinceramente, eu acho que foi mas neste momento 
não tenho noção, mas creio que sim, a questão das metodologias, da avaliação das 
aprendizagens consta do plano de formação, claro que agora a questão do plano de 
formação fica dependente da questão do Centro também, mas houve pelo menos da parte 
da direcção, não tanto dos professores. É engraçado que eles próprios dizem que não 
sabem, mas depois não identificam esta como uma área em que têm necessidades de 
formação. 
 
Idália – E relativamente à atitude da direcção da escola…como é que encarou todo este 
processo, isto é colaborou? 
 
E1 – Não podia estar mais do nosso lado. Não podia. 
 
Idália – Acharam importante desenvolver esta prática? 
 
E1 – Muito, muito, aliás é como eu disse há pouco, antes de passar à divulgação da 
escola passa primeiro pela mão dela. Houve coisas que ela travou, como a questão do 
projecto educativo e do projecto curricular de escola, travou nitidamente; houve outras 
que ela disse: vão para a frente com isso e divulguem, façam, mostrem, foi ela que 
sugeriu uma coisa que nós fizemos lá na escola, fizemos um painel e que esteve muito 
tempo na sala dos professores e na entrada. Fizemos um painel, aquilo tinha uns 
esquemas e um fluxograma em que nós dizíamos o que era a auto-avaliação, o que 
tínhamos feito e os resultados e então tínhamos a divulgação dos aspectos positivos e das 
fragilidades, mais uma vez não dissemos pontos fracos dizíamos sempre fragilidades, os 
aspectos fortes e as fragilidades, ficou ali bastante tempo exposto, foi uma ideia dela 
fazer esse painel, portanto ela sempre esteve e ficou muitíssimo preocupada quando 
iniciamos o segundo ciclo e voltámos aos primeiros domínios, as questões de gestão que 
na primeira vez estavam no excelente tinham baixado, portanto as pessoas avaliavam 
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menos bem o desempenho da gestão e ela ficou muitíssimo preocupada, não podia ser, 
ela assume aquilo, pronto é assim, ela nem quer que aquilo passe para outras mãos, nós já 
tivemos vontade de sair, venham outros, nós estamos cansadas, começa a ser mais do 
mesmo, venham outros…não! São estes! Porque mais ninguém sabe fazer o que vocês 
estão a fazer. 
 
Idália – E os outros actores educativos nomeadamente os funcionários, os outros 
professores ou mesmo até encarregados de educação 
 
E1 – Os encarregados de educação, eu lembro-me a primeira vez que nós fomos à 
assembleia de escola e apresentámos havia alguém que estava na auto-europa e ligado 
também à auto-avaliação da empresa e lembro-me que no final foi ter connosco e disse-
nos vocês têm aqui um trabalho muito bom, nós fazemos isto assim também na empresa. 
Nessa altura ficámos assim cheias de nós próprias. Os pais cada vez que tomam 
conhecimento do que está a acontecer agrada-lhes, agrada-lhes serem considerados e esta 
associação de pais que nós temos agora com uma presidente muitíssimo activa, já se 
pronunciou, por exemplo, a questão dos resultados, não tínhamos testes intermédios na 
escola, isto é uma secundária pura, não temos básico, o básico que tínhamos eram os 
CEF’s que agora com as obras não temos. Foi outra medida implementada para tentar 
melhorar os resultados dos alunos, e obrigar os alunos a estudar, vamos introduzir os 
testes intermédios, a presidente da Associação de Pais já criticou essa medida porque foi 
apanhar meninos no 11º que já não fizeram os testes no 10º, então ela disse que devia ter 
entrado de forma faseado, portanto eles têm uma palavra a dizer e esta associação de pais 
fala. 
 
Idália – E os outros professores? 
 
E1 – Os outros professores temos os interessados e os que se manifestam e que dão a sua 
opinião; os outros não me chateiem nem me venham falar de avaliação. Temos para todos 
os gostos. 
 
Idália – E ao nível dos funcionários? 
 
E1 – Os funcionários são muito considerados e muito importantes quando são chamados 
ao processo participam sempre e expõem as suas opiniões. As pessoas gostam de ser 
consideradas, à excepção dos colegas que nada gostam de fazer. 
 
Idália – Para terminar mesmo quais acha que são resumidamente as vantagens da auto-
avaliação 
 
E1 – Eu acho que é sobretudo pôr as pessoas a pensar nas suas práticas, eu acho, isto já é 
uma opinião muito própria…ao fim de quinze anos nisto eu chego à conclusão que os 
professores são uma classe que uma vez iniciada a carreira ficam parados no tempo e 
habituam-se a fazer as coisas sempre da mesma maneira e a mudança é uma coisa tão 
difícil… 
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Idália – Traz insegurança… 
 
E1 – Não creio que seja só a insegurança, traz trabalho, eu começo a ser muito critica, a 
minha ex-chefe da DGRHE diz que eu sou muito critica da classe docente mas que ao 
mesmo tempo não dispo a pele de professora. Houve lá uma situação em que eu tomei 
partido dos professores e ela disse-me não podes ter dois pesos e duas medidas, não 
podes ser critica e ao mesmo tempo defender, mas há aspectos em que eu acho que os 
professores não podem ser o saco de porrada, até porque há muito bons profissionais e 
depois há aqueles, …quando eu oiço alguém dizer, como ouvi várias vezes ao longo do 
ano passado… a minha função aqui é dar aulas e ponto! Eu transmito o que tenho a 
transmitir aos alunos e a obrigação deles é aprender, findo isto a minha função na escola 
acabou… Eu não me identifico com esta tipologia de professor. A auto-avaliação no 
mínimo dos mínimos, o mínimo que temos conseguido é pôr as pessoas a pensar um 
pouquinho naquilo que andam a fazer. 
 
Idália – Eu deduzo que isso seja o que no início não conseguiam e agora já conseguem, 
nesta fase do processo de auto-avaliação… 
 
E1 – Eu acho que desde o início que nós conseguimos pôr as pessoas a pensar e a 
reflectir, neste momento aquilo que nós temos é uma grande resistência das pessoas, 
sobretudo quando elas acham que nós estamos a entrar indirectamente na sala de aula, 
não vou lá ver o que estão a fazer, não é nesse aspecto, mas porque nós estamos a bater 
um bocadinho na questão – estratégias, o que é que estamos a fazer, têm que dizer o que 
andam a fazer, não basta criticar os alunos e os resultados, o que é que eu vou fazer para 
ultrapassar isto e isso obriga, cá está, a evocar um conhecimento que não têm e que não 
admitem que não têm, por isso há resistência. Neste momento há parte da escola a fazer 
uma grande resistência a isto e no meu grupo disciplinar eu testemunho isto. Eu tive 
reunião de departamento ontem, o meu departamento é as ciências, éramos metade da 
escola, portanto nunca reunimos o departamento, reunimos em grupo disciplinar e a 
coordenadora dizia vocês, antes de irem para as reuniões de avaliação façam a análise do 
sucesso da turma, façam uma reflexão sobre o sucesso da turma e proponham se for caso 
disso estratégias de remediação, não são planos de recuperação de alunos e identifiquem 
qual é o problema da turma e proponham formas de ultrapassar o problema e levem isso 
para a reunião já feito, não é para fazer na reunião, levem isso já feito e depois o 
secretário só tem que pôr na acta, anexar à acta. As pessoas ficaram logo com um ar de 
enfado. Tirando os professores mais novos, um colega que é contratado, ele há dez anos 
que é contratado, quando os restantes colegas começaram a levantar obstáculos ele disse: 
não, isto é necessário fazer, isto tem que ser feito e as pessoas ficaram todas a olhar assim 
de lado portanto se eu generalizar eu diria que metade da escola está assim. 
 
Idália – Mas atrevo-me a dizer que a R. mantém a sua postura de ir à escola de avançar 
para a frente com a auto-avaliação… 
 
E1 – A auto-avaliação continua e vai continuar muito bem, como eu falei consigo ao 
telefone elas estiveram com alguns elementos da escola num projecto na Roménia em 
formação e o tema da formação era avaliação onde incluía avaliação de escolas, não só 
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mas também avaliação de escolas, daí que tivessem ido, obviamente, eu não fui mas foi a 
F e a C. Entraram em contacto com aquilo que é a avaliação de escolas na Roménia e 
vêm com uma perspectiva agora completamente diferente, com metodologias, 
abordagens completamente diferentes, cá está que a directora, é assim aquela 
mulher…gostava de ter a energia dela, já disse, aliás ficaram com o contacto de uma 
inspectora por causa de um projecto que existe e que tem a ver, este, com a auto-
avaliação de escolas em que ela disse logo: entra nisso, faz isso, isto é bom para a escola 
e nós aprendemos. A F cujo projecto de doutoramento era a auto-avaliação de escolas, eu 
já lhe disse, aproveita isso fazendo o projecto, não só tens o trabalho em termos de escola 
que continua, fazes o teu trabalho para o doutoramento continuas a trabalhar e faz-se uma 
coisa diferente na escola porque eu estou um bocadinho saturada de fazer mais do 
mesmo, se bem que este ano a abordagem foi diferente porque entrámos nuns inquéritos 
que teve a ver com a questão da satisfação dos clientes, inquirimos os pais e os alunos, 
andava tudo muito à volta de como é que eles avaliavam a qualidade do serviço prestado 
pela escola e dos professores que tinham e das avaliações que eram feitas, portanto a 
exigência da avaliação, se os professores ajudavam, portanto andava tudo ali muito à 
volta da qualidade e ficámos muito satisfeitas com os resultados, um aspecto positivo 
para a escola, embora depois os meninos não tenham os resultados que nós estamos à 
espera. Agora eu acho que temos o mérito de pôr a escola a mexer, temos, não sei se 
conseguimos ter o resultado que queríamos em termos de mudanças de práticas mas que a 
escola mexe, mexe. Neste momento perdemos aquilo que o professor Natércio dizia que 
era muito importante que era a rede, a rede neste momento é o executivo, esse está do 
nosso lado, o resto da escola, tirando, esta equipa do projecto educativo está connosco, 
articulamos muito bem, o projecto curricular de escola está articulado muito mais com o 
educativo, o que é normal, portanto continua a haver ali articulação, desta vez as equipas 
articulam-se bem, mas mais do que isto eu não sinto. 
 
Idália – Relativamente aos apoios da comunidade…dá ideia daquilo que eu li que havia 
bastante saída para os alunos que terminavam os seus cursos ou que ingressavam em 
estágios. Por um lado há saída para esses alunos e por outro não há envolvimento da 
comunidade? 
 
E1 – É um bocadinho contraproducente. Nós tínhamos o curso profissional de técnico de 
análise laboratorial, levámos 18 alunos a estágio, portanto 18 alunos com concluíram o 
curso, desses 18 alunos houve quem resolvesse fazer exame nacional e tentar a entrada na 
faculdade. Neste momento desses 18 alunos o que aconteceu foi que quem não quis 
entrar na faculdade não fez o exame, mas por acaso as empresas onde fizeram o estágio 
propuseram-lhes o estágio profissionalizante que é um ano e é pago, é como se eles 
estivessem a trabalhar mesmo, gostaram deles, os outros, entraram na faculdade, quem 
fez exame entrou. Eu diria que em termos de sucesso foi muito bom… Também mostra 
que temos boa relação com a comunidade. Neste momento trabalhamos com muitas 
empresas, nós até temos estagiários dos cursos profissionais na Tranquilidade. 
Recebemos há dias um telefonema a perguntar se este ano íamos lá ter estagiários. Claro 
que sim. É que houve outras solicitações mas enquanto estivermos a dar resposta a vocês 
é com vocês que nós trabalhamos. É sinal que pelo menos ao nível dos profissionais nós 
temos tido um feedback muito positivo. Nós estamos a trabalhar e os miúdos têm saído 
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em termos de formação profissional com uma boa formação. Se as empresas dizem sim 
senhor e querem continuar a dar os estágios, é porque o trabalho é bom.  
Quando foi a avaliação externa quem é que nós íamos convidar das entidades e eu sugeri 
um ou dois nomes e as pessoas aceitaram de imediato. Por exemplo eu tenho 
desenvolvido um trabalho com os bombeiros por causa da protecção civil, com os 
bombeiros e a protecção civil a nível distrital e da Câmara. Eles têm-nos feito coisas que 
a directora um dia perguntou-me: o que é que tu fazes aos senhores que eles que não vão 
às outras escolas, vieram-me dizer que eles não aceitam fazer lá nada e com vocês fazem 
tudo… eu dou-me bem com eles… eu fui professora da filha dele…. Portanto é uma 
escola em que a comunidade está presente, a escola é muito activa, quer nas actividades e 
em parcerias que estabelece, em projectos que desenvolve, nós temos uma ligação muito 
forte à comunidade, as pessoas facilmente acedem aos nossos pedidos. Agora, em termos 
de auto-avaliação é muito difícil conciliar horários, nós temos que fazer uma reunião, a 
hora que está estabelecida nos nossos horários às três da tarde…quem é que vai sair do 
emprego para poder reunir connosco? Então vamos nós reunir às 7 da tarde? Depois 
passava os dias inteiros na escola? Também temos família! Basta já o trabalho que muitas 
vezes levamos para casa. É assim, eu não tenho ido às reuniões mas tenho feito trabalho 
em casa. O aspecto que foi considerado na avaliação externa de não termos um elemento 
externo é muito complicado. Eu facilmente angariava alguém que quisesse fazer parte 
mas não consigo é conciliar horários, isso é mais difícil, portanto acabamos por contar 
com o contributo deles mas nas reuniões do conselho geral, no pedagógico eles não estão 
mas no conselho geral eles têm dado um feedback muito positivo. Aliás quando foi a 
avaliação externa eu achei muita piada porque há um sentimento de pertença muito 
grande mesmo, cá está, de elementos da comunidade porque em relação ao painel 
correspondente eles vieram logo dizer como é que tinha corrido, o presidente da Junta 
disse mesmo: eu disse-lhes que esta era a melhor escola do B.  
 
Idália – Há uma certa cumplicidade… 
 
E1 – É aquilo que eu digo, a escola está muito bem conotada, há uma tradição já 
associada àquela escola, tanto que todas as escolas que entram em parque escolar dizem 
que perdem alunos e que ficam quase desertas, nós mantivemos os alunos todos a ter 
aulas em contentores e toda a gente ficou lá e tivemos a mesma procura e continuamos a 
ter que mandar alunos embora haja lugar físico para todos. 
 
Idália – Da minha parte eu só tenha a agradecer-lhe, muitíssimo mesmo, não sei se quer 
acrescentar alguma coisa… 
 
E1 – Não…se calhar da parte delas não vai ter esta visão tão positiva. 
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Entrevista 2 (E2) 
20 – Abril 2010 
 
Idália – Em primeiro lugar agradeço a sua disponibilidade, estar aqui a despender o seu 
tempo e tal como já lhe disse este trabalho é inserido no âmbito de um mestrado, na área 
da administração educacional e tem a ver com o tema: auto-avaliação das escolas. 
Portanto a entrevista vai ser gravada mas o seu nome vai ser fictício e ia começar por lhe 
perguntar relativamente à sua formação inicial, qual é, se é das ciências se é das letras, 
mais ou menos um percurso breve… 
 
E2 – a minha licenciatura foi em línguas e literaturas modernas nas variantes 
francês/inglês na faculdade de letras. Entretanto durante cerca de dez anos após ter 
terminado a licenciatura fui autora de manuais de inglês e num dos penúltimos anos em 
que fui autora resolvi fazer o mestrado. Achei que estava na hora, as minhas filhas já 
estavam crescidinhas e achei que estava na hora então de voltar à minha vida académica e 
então fiz o mestrado em tecnologias educativas mas como na faculdade de psicologia e 
ciências de educação este mestrado tinha cadeiras optativas e então eu fui, optei sempre 
pelas cadeiras relacionadas com a avaliação e então tive o professor Domingues 
Fernandes em avaliação das aprendizagens – adorei, simplesmente adorei…, esta cadeira, 
tudo o que nela aprendi mostrou-me que afinal eu não sabia nada de avaliação e então 
aprendi imenso. Foi um ano muito desgastante mas aprendi imenso. Depois, isto foi no 
primeiro semestre, no segundo semestre com a professora Ana Paula Curado optei pela 
cadeira de avaliação de escolas, projectos e professores e foi aí que eu me apercebi 
porque até ao momento na nossa escola não existia, me apercebi que a auto-avaliação que 
existia já noutros países, já existia no nosso mas assim em muito poucas escolas. A 
professora Ana Paula Curado tinha feito um estudo sobre a auto-avaliação na escola e 
entretanto depois terminei o mestrado no tempo que estava previsto e logo a seguir 
acabei, fiz a defesa da tese e achei que me devia inscrever no doutoramento. Uma área 
que eu achei também bastante interessante, se bem que bem mais difícil, bem mais 
profunda e mais complicada que era a administração educacional mas queria perceber 
administração, queria perceber as políticas educativas, tinha muita curiosidade e então 
inscrevi-me nesse doutoramento com o professor Natércio Afonso que já era o nosso 
amigo critico na auto-avaliação e então fiz o primeiro ano, correu bem e entretanto 
durante o segundo ano apercebi-me que devido ao horário que tenho na escola 
extremamente sobrecarregado que estava a ser impossível dar continuidade e então pedi 
interrupção mas espero voltar assim que consiga e que isto talvez melhore mas…é assim 
as expectativas, as esperanças estão a ficar… a esperança está a ficar não verde, muito 
amarela, muito amarela… 
 
Idália – Não isso é a última coisa a desaparecer. Então e a par desse percurso académico 
ao nível do seu percurso profissional, foi nesta escola? Iniciou nesta escola? 
 
E2 – Não, eu iniciei na escola secundária dos C., com 21 anos comecei a dar aulas lá, 
tinha saído de lá há pouco tempo enquanto estudante e depois estive lá um ano, entretanto 
vim para esta escola, estive cá três anos, fui para a B., estive mais um ano nos C. e estou 
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aqui, já desde 1993 que não saí daqui, portanto esta é a escola onde eu sou residente onde 
eu digo que já faço parte da mobília. 
 
Idália – Em termos de cargos, que cargos tem desempenhado ao longo dos anos? 
 
E2 – Sim, ao longo dos anos, desde… já fui coordenadora das línguas estrangeiras 
portanto do departamento das línguas estrangeiras durante uns cinco anos, fui 
coordenadora do departamento das línguas românicas, fui coordenadora das TIC, fui 
coordenadora do projecto Nónio, e sou coordenadora do projecto de auto-avaliação há 
cinco anos, coordenadora da oferta formativa da nossa escola e coordenadora dos CEF, 
Cursos de Educação e Formação durante quatro anos…eu penso que não estou a 
esquecer…no meio de tantos, porque às vezes …não me lembrei, às vezes são os colegas 
que me dizem, então e tu …, ai é verdade…não me lembrei. 
 
Idália – Então e que funções desempenha actualmente? 
 
E2 – Actualmente estou como coordenadora da equipa de auto-avaliação, ah, tenho 
coordenado outros projectos de solidariedade social que este ano em vez de ser um 
projecto de escolas estou só a desenvolvê-lo com uma turma, não estou…porque em anos 
anteriores…ah, também fui coordenadora do projecto escola alerta na nossa escola e 
durante dois anos. Entretanto este ano, até para ver se tinha mais tempo também, disse na 
escola eu só vou ficar com a coordenação da equipa de auto-avaliação e com a sub-
coordenação de francês e, este ano são os cargos que eu tenho. 
 
Idália – E em termos de formação contínua, creditada ou não creditada, em termos desse 
tipo de formação o que é que tem feito? 
 
E2 –Eu tenho apostado durante uns anos, é assim, não fui só eu a apostar, nós também 
estamos muito limitados porque se o próprio centro de formação de Braga com as 
directrizes que vêm do Ministério da Educação, deduzo eu, se aposta nas novas 
tecnologias não é, aqui o nosso centro de formação tem as novas tecnologias em tudo e 
então ao longo destes últimos anos, a formação creditada e não creditada, que eu tenho 
feito a maior parte dela tem sido efectivamente com as novas tecnologias. Também já dei 
formação, aqui aos funcionários na nossa escola e estou como formadora creditada por 
Braga. Tem sido essencialmente nessa área. Porém, continuo e já disse e continuo ao 
longo dos anos que nós professores precisamos muito de formação em avaliação e essa é 
uma das lacunas que eu continuo a sentir, acho que precisava mais de formação em 
avaliação, não propriamente em avaliação de escolas, se bem que eu estou sempre a ler 
sobre isso mas avaliação das aprendizagens e do desempenho seria fundamental. Eu 
tenho dito isto no centro de formação mas a aposta continua a ser nas tecnologias. Aliás 
os projectos de formação só são deferidos se tiverem as novas tecnologias, se tiverem as 
TIC, senão não são deferidos sequer. 
 
Idália – Relativamente à escola propriamente dita, relativamente à oferta formativa, 
oferta educativa, aliás o que é que a escola oferece? 
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E2– Este ano, de oferta formativa para professores? 
 
Idália – Não, não, oferta educativa, para os alunos. 
 
E2 – Para ser para os alunos…é assim oferta educativa, nós temos: três turmas dos cursos 
profissionais que é higiene e segurança no trabalho, técnico de apoio à infância, design 
gráfico e informática de gestão e temos depois todas as áreas dos cursos de 
prosseguimento de estudos e temos uma turma de educação e formação que é técnico de 
animação e informação turística. É com alguma pena que nestes dois anos não temos 
cursos de educação e formação. Durante uns anos apostámos nesses cursos, demos a 
possibilidade a muitos miúdos que estariam completamente perdidos de alguns deles 
fazerem o 9ºano, terminarem a escolaridade obrigatória e outros que inclusive neste 
momento estão no 12ºano nesta escola que para nós é um grande orgulho saber que temos 
alunos que nos diziam quando vieram para aqui nós não gostamos desta escola, 
detestamos isto e ao final do 1ºperíodo tivemos pais que nos vieram agradecer o trabalho 
que estávamos a fazer, ao fim dos quatro anos e porque a escola também ia entrar em 
obras acabámos com os cursos, daqui para a frente, o futuro o dirá… 
 
Idália – Em termos de caracterização da escola é uma escola tipicamente secundária… 
 
E2 – Neste momento, sim. 
 
Idália – Porque já teve básico também… 
 
E2 – Já teve, teve os cursos de educação e formação e o ensino básico. Éramos uma C+S, 
sempre considerada secundária porque de raiz foi secundária tínhamos também o terceiro 
ciclo. Entretanto a rede e também a própria escola, penso que a direcção decidiu ficar só 
secundária. 
 
Idália –Agora passava para outro… abordava outro tema que seria propriamente a 
implementação da auto-avaliação na escola e ia perguntar-lhe como estava organizado o 
órgão de gestão na altura, na altura em que foi implementado o modelo, estamos a falar 
do ano? 
 
E2 – 2005. 
 
Idália – E se houve alguma alteração… 
 
E2 – Houve. É assim, em 2005 nós já tínhamos a direcção que temos, era o executivo, 
tínhamos a presidente do executivo que temos no momento ainda sofreu algumas 
alterações mas pequenas, duas pessoas que entraram mais acessores, penso que foram 
dois acessores que entraram mas a equipa, o núcleo duro que já estava no executivo 
mantém-se que era portanto a presidente do executivo e as duas vices são neste momento 
a directora e uma acessora e uma vice. Acessores é que é como digo houve alguma 
alteração, apenas uma pessoa que entrou… 
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Idália – E relativamente ao processo em si, quando é que iniciou, já me disse que foi em 
2005… quem teve a iniciativa e qual o contexto em que se iniciou o processo de auto-
avaliação? 
 
E2 – É assim…eu recordo sempre isso com algum saudosismo que é as aulas da 
professora Ana Paula Curado…que é falar na auto-avaliação e recordo perfeitamente 
numa das viagens que nós fazíamos para a faculdade até para irmos assistir a uma 
conferência e eu dizia para a A. que é a presidente do conselho executivo: “nós para o 
ano (isto em 2004) temos que implementar o modelo de auto-avaliação, nós estamos em 
falha, nós estamos a falhar, a escola precisa de ser avaliada, portanto é assim, quando 
criares equipas, eu quero estar na equipa de auto-avaliação, é imprescindível que a escola 
seja avaliada”. Nesse… no início desse ano lectivo passou uma folha em todos os 
departamentos para saber em que grupos de trabalho as pessoas queriam inserir-se já 
vinha então equipa de auto-avaliação, eu disse logo eu vou-me inscrever, é lógico que me 
iria inscrever e depôs tive mais duas colegas que é a I e a C que disseram então se tu vais, 
nós vamos também vamos formar a equipa. Depois eu penso que pelo menos eu e a C, 
nós sabíamos ao que íamos, estava fresco claro, eu penso que a I depois também se 
apercebeu e entretanto a equipa era muito alargada…inscreveram-se, algumas 
inscreveram-se sem saber ao que iam e outras não se inscreveram mas como tinha que 
haver equipas de trabalho apareceram nessa equipa. Eu penso que éramos umas catorze 
pessoas. Achei que isto não era uma equipa, era uma multidão, éramos só professores e 
depois tive que explicar às colegas em que é que consistia a auto-avaliação, porque é que 
íamos fazer, como é que poderíamos começar e algumas pessoas mostraram alguma 
relutância, não queriam estar, estavam ali obrigadas e durante talvez os dois primeiros 
meses nem tanto funcionámos assim, tínhamos reuniões semanais, tínhamos aquele 
horário, eu disse vamos passar questionários para saber o estado de arte na escola para 
saber como é que estamos, para saber o grau, o nível de satisfação das pessoas com a 
escola, quem é que vamos ouvir, naturalmente os professores, os funcionários e os 
alunos, não conseguimos nesse ano chegar aos pais, foi sempre uma falha e então 
passámos para a elaboração do questionário com base nalguma bibliografia que 
possuíamos, fizemos pequenas adaptações que a equipa considerou necessárias e 
passámos os questionários. Nessa altura tivemos colegas… houve um certo mal estar na 
escola, que já estávamos à espera, as nossas colegas diziam-nos mas o que é que são 
vocês, porque é que são vocês a avaliar-nos e o diz que disse e depois tivemos colegas 
que vieram ter comigo e disseram “porque é que estás tu a fazer isso”… eu expliquei 
“isto é uma equipa de trabalho, não somos nós, não estamos a avaliar ninguém, nós 
queremos saber como é que todos nós nos sentimos com a escola e diagnosticar os pontos 
fortes e os pontos fracos e depois vamos ver, vamos todos agir em comum para melhorar 
a nossa escola. Penso que essas pessoas ficaram esclarecidas, perceberam mas houve um 
grande mal-estar, pessoas que não queriam, e aliás, ainda temos algumas que não querem, 
que ainda não aceitam o espírito da auto-avaliação. Não aceitam o espírito porque quando 
nós, a equipa mostramos, e estamos fartas de dizer isto, nós temos estado na assembleia 
de escola, no conselho pedagógico, nos grupos disciplinares, nos departamentos e 
dizemos sempre, o que nós estamos a mostrar não é o que nós pensamos, é o que a escola 
pensa, o que os professores pensam, o que os pais pensam, os alunos, os funcionários, nós 
quando diagnosticamos isto nós não inventamos nada, são dados, portanto nesse ano nós 
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passámos os questionários e entretanto houve uma reformulação, reestruturação dos 
horários e então ficámos eu, a C e a I e um colega nosso, o resto das pessoas 
desapareceram, portanto não queriam, desapareceram. Curiosamente, no ano em que 
tivemos avaliação do desempenho algumas dessas colegas que, por sua vontade saíram da 
equipa vieram perguntar porque é que tu estás na equipa e não estou eu. Eu disse: “é 
simples, no primeiro ano mesmo sem horas nós continuámos a trabalhar e no segundo 
ano tu optaste, quiseste sair, aqui não se força ninguém, há um trabalho que tem que ser 
feito, tu quiseste sair…” São estas pequenas tricas que há em todas as escolas, a nossa 
não é excepção. Entretanto nesse ano nós passámos os questionários e depois 
resolvemos…contactámos sempre o professor Natércio para nos ajudar porque ele tinha 
um conhecimento da escola porque tinha acompanhado o trabalho da professora A e 
também da I, conhecia minimamente a escola o seu ambiente e poderia sempre com o seu 
olhar neutro e critico dar-nos algum apoio. Entretanto quando fizemos o tratamento e 
análise dos dados resolvemos fazer reuniões de branstorming convidando todos os 
colegas que quisessem estar presentes. Enchemos uma sala e curiosamente toda a gente 
gostou imenso, ainda hoje falam dessa reunião, gostaram muito, sentiram-se envolvidos, 
nós queríamos era formar a nossa rede, que as pessoas começassem a perceber e 
passassem palavra para os outros colegas e então quem esteve participou, sugeriu, 
tivemos algumas sugestões bastante válidas, partilhámos ali uma série de ideias, depois 
tivemos uma reunião com os alunos que também nos deram sugestões muitíssimo 
interessantes e por último foi com os funcionários, que se aperceberam que estávamos a 
fazer auto-avaliação e que no inicio quando nós entregámos os questionários houve uma 
certa desconfiança, porque é que estavam a perguntar isto, nós estávamos ali a avaliar o 
executivo também, há sempre aquela desconfiança…se calhar não fazemos bem e 
entretanto depois nós mostrámos, a escola, a escola toda chegou a esta conclusão. Nesse 
primeiro ano foi um trabalho muito árduo, a equipa era muito reduzida e nós tínhamos 
muitos alunos e mitos professores, muitos funcionários e fazer tudo isso foi difícil. No 
entanto quando chegámos ao final do ano achámos que tinha sido positivo porque 
sugerimos algumas estratégias, nós equipa ao executivo que o executivo aceitou e 
implementou as estratégias que nós sugerimos e face aos pontos fracos nós reuníamos 
com a professora A e face aos pontos fracos que nós tínhamos diagnosticado foram 
implementadas estratégias também sugeridas pelos docentes, alunos, e pelos 
funcionários. Considerámos que tinha sido positivo. No segundo ano achámos que, 
pronto, já vimos como estava escola, o grau de satisfação com a escola, o que é que não 
funcionava na escola, vamos então ver os resultados. Nesse ano foi trabalhar resultados, 
já sabemos quando trabalhamos resultados é um assunto muito difícil porque quando nós 
dizemos os resultados na nossa escola a uma determinada disciplina estão maus, vamos 
ver o que é que se passa, os colegas não gostam, portanto gera-se um ambiente 
novamente hostil, um ambiente muito hostil. Porém quando nós fizemos o levantamento 
das notas do 1º período, dos exames, etc. e perante as evidências toda a escola reflectiu. 
Implementaram-se estratégias e solicitámos a cada um dos departamentos que pensasse 
que reflectisse sobre o que é que era uma escola de sucesso, o que é que era o sucesso. 
Por muito que nos dissessem o que é que era o sucesso e o que consideravam que poderia 
que poderia ser o sucesso na nossa escola, se era só os alunos terem umas médias muito 
altas, entrarem para os cursos ou se consideravam o sucesso também por exemplo os 
cursos profissionais, os cursos de educação e formação, os alunos chegarem ao final do 9º 
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ano e então tivemos algumas reacções muitíssimo boas como a da qualidade. É lógico 
que há sempre o compasso de espera e as coisas não foram um mar de rosas, quando nós 
não conseguíamos, apesar de eu dizer sempre aos colegas “vejam lá se conseguem com a 
maior brevidade possível”, quando nós não conseguíamos tínhamos sempre o executivo 
do nosso lado e a professora A chegou a dizer, se vocês não respondem aos questionários 
marco uma reunião para os entregarem. Portanto, as coisas funcionaram assim. Depois no 
terceiro ano voltámos a ver como é que estavam os pontos fracos e os pontos fortes, os 
nossos questionários foram reduzidos porque havia perguntas que nós achávamos que 
poderiam ser já redundantes e então reformulámos, adaptámos o questionário à realidade 
da escola naquele ano e então para além dos professores, funcionários e alunos chegámos 
aos pais, sempre, nesta altura com uma equipa de três pessoas, portanto fazer os 
questionários, marcar as reuniões, fazer o levantamento, tratamento e análise de dados, 
tudo isso e depois elaborar os relatórios…enfim… Havia muito, muito trabalho porque 
por exemplo eu e a I com o Excel, uma cantava as notas, a outra digitava, quando era dos 
questionários fazíamos também isso, depois há que verificar tudo porque aconteceu-nos 
por exemplo, penso que foi o ano passado, por 0,1 um colega dizer-nos: “isto tem erros 
enormes, isto tem erros…” é porque tínhamos um engano de 0,01 numa média e nós 
ficamos…tentámos sempre o máximo evitar …não falhar, tínhamos os olhos das pessoas 
a ver o que é que…se nós errávamos para dizer: “vocês estão a avaliar-nos mas vocês 
estão a errar”. Portanto é assim…é lógico que sabemos que temos já muita gente do 
nosso lado, é positivo saber que na escola as pessoas já sabem – existe auto-avaliação, 
continuamos a trabalhar, mas a tal hostilidade por parte de alguns elementos mantém-
se…mantém-se. Portanto nesse ano nós fizemos isso, continuámos com as reuniões com 
os relatórios, fazer chegar os relatórios e a assembleia de escola, o pedagógico e os 
grupos disciplinares estarem sempre a par do que se passava, do trabalho realizado, no 
entanto eu recordo-me por exemplo de um pedagógico em que nós apresentámos o 
trabalho da auto-avaliação e um colega nosso olhar para o nosso trabalho e fazia uma 
retrospectiva desde 2005 até…e ele dizer: “mas onde é que vocês foram buscar estes 
pontos fracos e estes pontos fortes, andaram a inventar, não?” e eu dizer: “mas tu estás 
nestas escola, recebeste as informações porque assinaste, nós deixámos as informações, 
deixámos os relatórios, porque nós às vezes para verificarmos se o centro recebia ou não, 
porque às vezes em departamento nós sabemos que as informações, o colega está 
distraído, não ouve e depois diz que não se passou isso, nós deixávamos ali no PBX uma 
lista com o nome dos professores e à medida que o professor recebia o documento 
assinava, portanto se assinou e recebeu é porque teve conhecimento. Esse colega dizia 
que não sabia como é que nós tínhamos feito e então tivemos que estar a explicar por á 
mais b como é que tínhamos chegado aquilo, nós não inventamos nada. Entretanto, nesse 
ano esteve cá a inspecção, no terceiro ano, quando passámos os questionários, chegámos 
à conclusão que afinal o nosso trabalho tinha sido benéfico, tínhamos colmatado muitos 
pontos fracos e os pontos fortes tinham-se mantido, continuávamos a ter alguns pontos 
fracos que era a desmotivação dos professores e dos funcionários, considerámos e sempre 
justificámos mesmo perante a inspecção que essa desmotivação tinha a ver com a 
conjuntura política e não com o ambiente na escola, portanto todas as políticas educativas 
que estavam a ser implementadas levava à desmotivação, à revolta dos professores… e 
era o absentismo…o absentismo. Penso que os outros pontos fracos que tinham sido 
identificados tinham sido colmatados, os exames…entretanto nesse ano tivemos cá a 
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inspecção como disse e logo no 1º período, foi o 4ºano, trabalhámos, trabalhámos todos 
os documentos a apresentar, nós tínhamos organizado mas não tão organizado que 
pudesse ser apresentado à inspecção. Enviámos power points de tudo o que tínhamos 
feito, os nossos relatórios anuais também, e depois tivemos então a presença da 
inspecção. Foi… gostámos, eu gostei muito. Gostei dos inspectores, das questões que 
colocaram, gostei de algumas sugestões que nos deram. Fiquei desagradada com a 
avaliação que nos atribuíram, até porque depois a descrição que têm da avaliação com a 
descrição que fazem do nosso trabalho não corresponde, há qualquer coisa que não liga, 
que não conseguimos relacionar. É assim, percebemos, a partir do momento que a 
avaliação dos professores está indexada às cotas, portanto há uma percentagem, e se a 
escola tivesse umas menções superiores tínhamos mais cotas e isso era despesa, portanto, 
conseguimos perceber sem desculpar, porque achámos que todo o trabalho que 
desenvolvemos ao longo dos anos e todas as melhorias que nós vimos, houve melhoria, 
houve, conseguimos contornar comportamentos, conseguimos envolver a escola, os 
alunos, os funcionários e os encarregados de educação e depois apareceu-nos só a 
menção de Bom. Ficámos muito revoltados. 
 
Idália – Essas conclusões do relatório foram tidas em conta na vossa actuação, da equipa 
de auto-avaliação? 
 
E2 – É assim…a reflexão que eles fazem ali é diminuta e o único aspecto negativo que 
nos apontam é a equipa ser só constituída por professores. Que nós dissemos, e é verdade, 
nós este ano, a nossa equipa, de novo estamos professores, temos a Presidente da 
Associação de Pais, temos uma funcionária, já marcámos reuniões mas nem sempre a 
presidente da Associação de Pais pode estar. É lógico que as pessoas têm a sua vida, não 
é, e não podem estar aqui semanalmente connosco. Nós estivemos naquela reunião e 
convidámos alguns coordenadores de Departamento para estarem presentes, só um é que 
pode estar, o que esteve gostou e depois no Pedagógico interveio e disse “eu estive com a 
equipa de auto-avaliação e eu percebi – estão a fazer isto e isto…”. Tivemos uma 
funcionária connosco, a outra não pode estar porque estava na secretaria e a P que é a 
presidente também não pode estar porque tinha uma reunião na escola do filho. Neste 
período assim que tivermos novamente o levantamento, há a estatística, a análise 
estatística dos resultados do 2º período vamos marcar uma reunião de novo, para ver se 
conseguimos finalmente juntar a equipa toda. O aspecto negativo que nos apontaram foi a 
equipa só ser constituída por professores. Considero que só isso não era o suficiente para 
nos atribuírem a menção de Bom. Ficamos muito revoltadas porque todo o trabalho 
desenvolvido e o conhecimento que nós temos da auto-avaliação e saber o que nós 
fizemos na escola, achamos que não foi o correcto, mas… 
 
Idália – E a incidência nos resultados teve a ver como a escola foi avaliada ao nível da 
avaliação externa? 
 
E2 – É assim, os nossos resultados tiveram menção de suficiente, porém, de novo a 
análise que a inspecção fez e até é interessante ver-se o relatório deles, nós temos 
discrepâncias de 0,01 e atribuíram-nos Suficiente porque tínhamos essa discrepância, em 
duas ou três disciplinas 0,01, aliás nalgumas disciplinas, embora a média não tenha sido 



 8 

Excelente, mas a média nacional foi inferior. Então quando a inspecção depois saiu, nós 
achamos que devíamos dar primazia aos resultados, até porque já sabíamos como é que 
estavam por pontos fortes e pontos fracos da escola que tinha sido analisado no ano 
anterior e como a auto-avaliação é cíclica, é um processo cíclico achei que… 
combinámos, a equipa e eu disse, então vamos voltar este ano aos resultados, vamos 
debruçarmo-nos sobre os resultados, vamos levar a escola a reflectir, e fizemos esse 
tratamento. Havia nesse ano supostamente um gabinete de estatística, nós dissemos, 
precisamos de um gabinete de estatística, nós as três pessoas geralmente eu e a I 
lançávamos os dados e fazíamos o tratamento, a C fazia mais a revisão dos textos…às 
vezes dizíamos, olha C tu fazes isto que nós estamos a adiantar ali aquela parte, ou 
dizia…olha falta ainda a conclusão disto, adianta… porque geralmente tudo o que fosse 
Excel, eu e a I é que trabalhávamos mais com essa parte, o lançar notas, etc…, fazer 
médias, tudo isso… e então nós dissemos: nós precisamos mesmo de um gabinete de 
estatística. Estivemos o primeiro período à espera, chegámos ao final do primeiro período 
eu disse na direcção: precisamos desse trabalho feito, do primeiro período   .ah, a colega 
agora não tem disponibilidade, aguardem, tenham calma, chegámos ao final do segundo 
período e nada e eu disse: olha é assim eu vou levar as pautas para férias porque 
precisamos disso. Então estivemos nesse ano em banho maria e achei que foi um tempo 
precioso. Estivemos em banho maria porque não podemos avançar para não melindrar 
ninguém mas sentíamos que não estávamos a fazer nada e nós não temos propriamente o 
perfil da pessoa que gosta de estar sem fazer nada. Há uma tarefa a cumprir e nós 
queremos cumpri-la. Então foi durante as férias da Páscoa, a interrupção da Páscoa que 
comecei eu a lançar os dados, depois a I também lançou alguns e acabámos por fazer o 
primeiro e o segundo período e só conseguimos, praticamente no final do ano então 
mostrar a toda a escola como é que estavam os nossos resultados. Considero que foi um 
ano menos positivo, eu considero que foi um ano menos positivo. Esse trabalho é para ser 
feito como está a ser feito este ano, no final do primeiro período apresentam-se os 
resultados, é feita a estatística, por disciplina, este ano está a ser feita por disciplina e por 
turma. Depois estamos a ver o número de avaliações de notas inferiores a sete, superiores 
a quinze, a evolução, agora já vamos ver do 1º para o 2º período a evolução e portanto é 
diferente para os docentes olharem para a turma e verem, esta disciplina está com esta 
média, mas temos não sei quantos níveis abaixo de sete, temos não sei quantos superiores 
a quinze e depois vê-se a evolução ou não, do que só chegarmos ao final do 3º período 
praticamente, e dizer: olha agora estão aqui os resultados. Nós sabemos que os horários 
também não nos permitem muito isso, é assim, tem que haver reflexão, se não houver 
reflexão nós não nos apercebemos do que estamos a fazer, podemos estar a errar e 
achamos que estamos a fazer muito bem. Foi só no final praticamente do ano que foi 
apresentada a estatística e depois também os resultados dos exames. 
 
Idália – Portanto isso foi uma dificuldade sentida… 
 
E2 – Foi. De novo no final do ano eu continuei a dizer: precisamos de um gabinete de 
estatística atrasámos o nosso trabalho e este ano finalmente tivemos colegas a quererem 
colaborar connosco, a professora A deu-me sempre carta branca nesse aspecto, disse-me: 
“escolhe, vê lá quem é que tu achas que pode trabalhar, é lógico, tinha que ser alguém de 
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matemática, alguém que perceba do que está a fazer”, eu e a I percebemos qb e então este 
ano, neste momento já temos a colega a fazer-nos a estatística do segundo período. 
 
Idália – Dificuldade superada. 
 
E2 – Sim. Este ano apresentámos a toda a escola, no início do ano lectivo… 
 
Idália – Voltando atrás um pouco, diga-me relativamente à equipa, como é que é 
constituída? 
 
E2 – Agora? Agora é assim, nós no final do ano lectivo 2008/2009, eu falei com a 
professora A e disse: “olha eu estou a pensar deixar a equipa de auto-avaliação, ando 
muito cansada, passa a pasta para outra pessoa, acho que está na hora”, mas perguntei-lhe 
a opinião e ela disse-me: “não, a auto-avaliação assim não…para mim tu ficas a 
coordenar a equipa, tem que ser”, e eu disse: “está bem, mas então têm que entrar mais 
pessoas, nós temos que ouvir outras pessoas, estamos cada vez mais fechadas na nossa 
concha, estamos três pessoas a trabalhar e precisamos de ouvir vozes discordantes às 
vezes, é bom,” e então ela disse-me “então escolhe, vê lá quem é que…”. Então 
pensámos em escolher o G que também está no Conselho Geral, portanto alguém que nos 
represente lá, não é e que tenha sempre alguma palavra a dizer e também é do 
Departamento das Ciências Sociais e Humanas e depois o professor C que achámos que 
também seria uma boa aposta, porque depois as outras pessoas também estão em grupos 
de trabalho, as que nós achámos válidas e que poderiam ser uma mais valia para nós 
estavam já noutros grupos de trabalho, outras estavam com outros afazeres que não 
podiam mesmo participar e então este ano temos estes dois colegas e temos o gabinete de 
estatística que tinha uma colega nossa de matemática e uma colega de biologia que já 
tinha feito parte da equipa do projecto educativo e que já estava habituada também a 
fazer estatística. Entretanto a nossa colega de matemática tinha 45 minutos para fazer 
todo o trabalho de estatística e foi-lhe retirado no período que nós estivemos na Roménia. 
Quando eu cheguei ela disse-me: “olha tenho uma triste notícia a dar-te, tiraram-me os 45 
minutos que eu tinha para fazer a estatística e então não posso continuar”, não podendo 
continuar, a outra colega disse: “eu trabalho com a A, se ela não vai continuar, eu 
também não o vou fazer” e agora assim que terminou o 2º período, saíram as avaliações, 
assim que nós reiniciámos eu fui ter com a A (directora) e disse-lhe: “como é que é, estou 
sem gabinete de estatística, eu não sei fazer o desvio padrão, todas essas coisas horríveis, 
não sei, quem é que tu sugeres agora? Precisamos de alguém”. Então já temos outra 
colega também de matemática que nos vai fazer neste momento a estatística, portanto 
temos neste momento o gabinete de estatística que está a trabalhar connosco, não fazendo 
propriamente parte da equipa, mas em certas reuniões estão presentes. Em certas reuniões 
eu tenho às vezes solicitado porque é diferente quem está a ver os dados, porque eu às 
vezes lembro-me perfeitamente que estava a fazer o levantamento dos dados e dizia, “eu 
recordo-me que, eu vi isto, era horrível… e dizia houve um aluno que teve esta nota no 
exame e depois teve esta na frequência ou o oposto”, por isso é que às vezes solicito a 
presença da equipa de estatística. A equipa este ano está assim mas eu penso que os 
colegas… o G está mesmo, vestiu a camisola. O G vestiu a camisola! No início eu disse 
“G, como é que é? Ai eu tenho muito trabalho, vou pensar…” e eu disse “ eu vou fazer 
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conta contigo, precisamos de ti”. A partir da primeira reunião ele disse: “mas explica-me 
lá do que é que se trata”, apesar de termos auto-avaliação e de explicarmos há anos o que 
se passava e até tinha sido uma das vozes hostis em relação à auto-avaliação e quando se 
apercebeu o que estávamos a fazer, vestiu a camisola por completo. Entretanto este ano 
para apreciarmos de novo os resultados, porque os nossos resultados não foram bons, não 
foram favoráveis e eu disse: “este ano vamos continuar com os resultados, a direcção 
concordou e então este ano estamos a fazer análise de conteúdo de actas. Já fizemos do 
ano passado, dos departamentos, este ano… aliás, no início do ano lectivo nós 
começamos por fazer análise de conteúdo do ano anterior do 3º período. Chegámos à 
conclusão que análise do aproveitamento não existia, assim como não havia estratégias 
de remediação, há descritivos de comportamento, há actas de quatro, cinco, seis páginas 
com o aluno disse, o aluno fez, o pai veio, mas depois quanto ao aproveitamento é 
regular, é satisfatório, portanto não são analisados os resultados, não havia análise de 
resultados. Por outro lado havia problemas, muitos problemas, mas não eram sugeridas 
estratégias. Nós chamámos à atenção, dissemos à direcção, eu disse à A “olha passa-se 
isto assim e assim, a escola tem que saber e tem que haver mudança de comportamentos, 
a análise tem que ser feita, as reuniões de avaliação são para isso – análise de resultados e 
proposta de estratégias, senão a escola não está a reflectir”. No 1º período tivemos 
reunião com os coordenadores dos directores de turma, explicámos o que pretendíamos, 
fizemos passar a informação por uma reunião que houve dos directores de turma, um 
folheto também com o que se pretendia alcançar e ficámos na expectativa. Assim que 
terminaram as reuniões e que nós regressámos fomos fazer a análise de conteúdo das 
actas e continuávamos sem análise dos resultados e sem estratégias, ou seja, na escola 
toda tínhamos três ou quatro turmas que tinham algumas estratégias, a análise dos 
resultados continuava a não existir. Fizemos esse levantamento e eu como sempre 
mostrei à A e disse: “ olha, como é que é, continuamos assim, a escola continua a não 
reflectir, o que é que se faz?” “Então o que é que sugeres?”. “O que eu sugiro é que as 
pessoas agora reúnam em departamento e reflictam, essa análise tem que ser feita, do 1º 
período, que os departamentos reúnam, que as pessoas reflictam e que saiam daí alguns 
resultados”. Foram marcadas as reuniões obrigatórias. 
 
Idália – Essa foi uma das mudanças ocorridas com a implementação da auto-avaliação? 
 
E2 – Este ano já, uma delas, porque nós tivemos muitas, logo no primeiro ano nós 
tivemos uma série de estratégias que sugerimos e que foram mesmo implementadas e que 
vimos que houve mudanças de comportamentos, agora, na generalidade havia deficiente 
circulação de informação, a informação não chegava, nós propusemos que fossem 
tomadas determinadas medidas, elas foram feitas e a informação começou a chegar, esta 
é uma daquelas que eu me recordo. Por exemplo, toda a gente apontava a falta de 
recursos, o executivo apostou em projectos, em compra de material para a biblioteca 
etc…tínhamos a desmotivação dos professores e dos funcionários, foi criado um grupo de 
eventos, portanto foram realizadas algumas festas convívio na escola, visitas também 
entre professores para ver se essa desmotivação acabava, portanto uma série de 
medidas…Relativamente aos resultados, nós até ao momento, tínhamos nesse ano, há 
dois anos, penso eu tínhamos reflectido sobre os resultados, pedido a tal proposta sobre 
sucesso e insucesso, as pessoas nesse ano reflectiram, de salientar que a nossa escola 
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subiu mais de cinquenta posições no ranking e eu sei que não é significativo, sei que essa 
informação é falaciosa mas para as escolas é importante. Foi muitíssimo importante, a 
nossa escola foi a primeira ao nível concelhio e eu penso que foi das estratégias, da 
reflexão…nós nesse ano, todos os departamentos começaram a fazer os exames, os testes 
à semelhança dos exames nacionais, os testes começaram a ser corrigidos de acordo com 
os critérios do exames nacionais. 
 
Idália – Está a falar dos testes intermédios? 
 
E2 – Não, não. Não tínhamos testes intermédios, só este ano é que foram implementados. 
Portanto nesse ano a nossa escola ao nível dos resultados houve uma melhoria muito 
significativa. Entretanto no ano a seguir nós tivemos a inspecção e estivemos naquele 
meio termo em que não andámos para a frente e os resultados baixaram. Este ano 
pensámos em fazer análise de dados e ver o que é que se estava a passar e de facto 
chegámos à conclusão que a escola não reflectia, não havia estratégias e isso tinha que ser 
feito. Agora já estamos a fazer a análise de dados do 2º período e fiz uma leitura na 
transversal, estou sempre curiosa, e temos actas muitíssimo bem organizadas, com análise 
de resultados, com estratégias, tínhamos muitos professores a dizer que o problema se 
resolvia só com a alteração da planta da sala de aula e este ano já há estratégias efectivas, 
pelo menos no papel estão, pelo menos a escola está a reflectir, as reuniões, houve uma 
alteração que foi, as reuniões eram de duas horas, as reuniões de avaliação, são duas 
horas e meia, foi proposta também da direcção, porque nós dissemos, se não chega tem 
que se alterar, se as duas horas não chegam, é assim, azar, temos que estar mais tempo 
reunidos porque as coisas têm que ser feitas e efectivamente estamos a verificar 
alterações, foi criado este ano o GAPE, o Gabinete de Apoio e Preparação para Exames 
por causa dos resultados, vamos fazer também a verificação da eficácia dos apoios 
educativos, se estão a ser eficazes ou não e novamente os testes estão a ser feitos à 
semelhança dos exames nacionais. Algo que se implementou e que nem todos os 
professores estão a aceitar muito bem são os testes intermédios. Tivemos de novo este 
ano, no início do ano, quando apresentámos o nosso plano de acção, os colegas, alguns a 
mostrarem a sua hostilidade, nós temos que ser superiores a isso e andar para a frente, é o 
que eu digo, já são cinco anos, há sempre os “velhos do Restelo” e quando chegámos ao 
fim do 1º período e que as pessoas se aperceberam que iam ter que reunir 
obrigatoriamente porque o trabalho não tinha sido feito nas reuniões de avaliação, houve 
outra vez mal estar, a culpada é esta maldita desta professora que depois tem estas ideias 
estranhas, mas depois é assim, por exemplo o G ele disse que as reuniões estavam a ter 
um propósito e os colegas…”não, mas eu disse”…”então de que turma é que és? Sou 
desta…Então olha tu não disseste nada porque temos aqui a análise de conteúdo!” as 
pessoas aí caíram na noção e fizemos circular a informação do que tínhamos detectado 
em todas as turmas e aperceberam-se que afinal não estava a ser feito o trabalho, mas tem 
sido difícil. 
 
Idália – E relativamente àquilo que os elementos da equipa pensam sobre o que 
aconteceu, isto é que juízos fazem sobre o desempenho que tiveram, nomeadamente a F, 
o que é que acha que fez melhor, o que é que acha que fez pior… 
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E2 – É assim, isto tem sido um processo de aprendizagem, eu achei interessante quando 
nós passámos o primeiro questionário e tivemos a primeira reunião com o professor 
Natércio Afonso, eu disse: “professor, nós fizemos isto e isto para avaliar”…e ele disse: 
“mas para quê, haviam de ser mais modestas”. Eu apercebi-me de facto que quisemos 
fazer tanto em tão pouco tempo e depois começamos a moderar um pouco. O que eu 
tenho sentido falta é de ter alguém que nos avalie, que avalie o nosso trabalho, alguém 
com o olhar muito critico que diga: “fizeram isto mas podiam ter feito isto”, porque às 
tantas torna-se um pouco difícil e é muito desgastante, tem sido, é sempre uma luta, é 
como digo é um processo de aprendizagem mas é desgastante porque uma pessoa 
trabalha e trabalha horas e horas e horas e não é na escola, é em casa e é pela noite 
dentro. Há colegas que me perguntam: “como é que tu consegues fazer isto tudo?” 
Naturalmente porque prescindo de muitas coisas, não é… nem toda a gente prescinde da 
interrupção da Páscoa para estar a fazer levantamento de dados, nem toda a gente 
prescinde do fim de semana com a família para estar a trabalhar para a auto-avaliação, 
nós chegámos a reunir na minha casa várias vezes, a I mora em frente a mim, “I, temos 
que fazer isto”, ela vinha para minha casa e fazíamos, ou às vezes a C também chegou a 
estar lá, eu dizia :” temos que fazer isto” e era até…. Depois sentimos que o nosso 
trabalho não é propriamente considerado por todas as pessoas, por todas as pessoas que 
nos rodeiam e que deveriam pensar, isto não é dizer mal de ninguém, nós não estamos a 
avaliar ninguém, nós todos, escola é que estamos a avaliar. 
Eu considero que tem havido mudanças, tem havido melhoria no nosso trabalho, 
enquanto no primeiro ano em que trabalhámos os resultados nos limitámos a fazer 
estatística, a dar números, etc…agora já estamos com análise de dados, estamos a ir mais 
ao fundo, ao cerne da questão, que tem havido mudança de comportamentos tem, que tem 
sido um pouco por vezes forçado tem. Nós sabemos que a mudança é sempre difícil, traz 
trabalho. Traz trabalho e não só, há certos aspectos que nós reuníamos e eu dizia:” nós 
temos que dizer isto mas estamos a tocar num ponto muito sensível de todos os docentes, 
quando nós falamos em resultados é mau. Nós dizemos esta disciplina tem esta média, 
nesta turma há esta média, o docente pode nem se aperceber disso, ou pode ter-se 
apercebido mas não querer, é assim acha que está acha que está sempre a ser avaliado e é 
difícil passar por cima disso e dizer: “então o que é que se pode fazer o que é que vamos 
fazer?”. Depois ouvem-se pessoas que nos dizem: “vocês querem o quê? Milagres? Se 
nós soubéssemos a receita para isto já não estávamos com estes problemas”. 
 
Idália – e em relação ao órgão de gestão, à directora, como é que encarou todo este 
processo? Colaborou? 
 
E2 – Colaborou…Colaborou. É muito difícil eu chegar lá e dizer:”precisamos de fazer 
isto”…e eu não me lembro de uma situação assim em que eu diga:”precisamos de fazer 
isto…é urgente fazer isto…perante isto o que é que se faz? e ela dizer: “não, não pode”. 
Às vezes tem um outro olhar porque ela conhece cada um praticamente de nós, às vezes 
diz-me: “agora já já não, senão iríamos causar algum…mais para a frente.” 
 
Idália – em relação aos outros actores educativos quer funcionários, alunos, professores, 
de certa forma terá sido um processo progressivo em termos de colaboração, de 
aderirem… 
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E2 – Sim, sim, sim. No primeiro ano os professores responderam ao inquérito porque no 
pedagógico foi dada a seguinte ordem: “se não preencherem os inquéritos marcamos uma 
reunião para todos preencherem”. Então começaram a aparecer, senão tinham que cá vir. 
Depois, quando passámos de novo aos inquéritos, a taxa de retorno não foi…mas já 
tivemos, já tivemos já nos vieram perguntar: “porque é que estão a perguntar isto”… 
 
Idália – E dos inquéritos constava mais ou menos o quê? 
 
E2 – Eles tinham mais ou menos dez páginas. Com os mesmos domínios a serem 
avaliadas para todos que eram avaliação e gestão, o ambiente, o clima da escola, a própria 
sala de aula que era a aprendizagem e falta um – problemas, era problemas. Foram 
adaptados, o primeiro a ser feito foi o dos professores, faziam-se pequenas adaptações, 
havia coisas que não fazia sentido questionar os funcionários ou os alunos, com 
adaptações de modo a que pudéssemos depois triangular a informação. 
 
Idália – De algum modo acha que a prática dos professores mudou? Fazendo um balanço 
destes anos… 
 
E2 – É assim, naquele ano em que nós trabalhámos os resultados, no primeiro ano em 
que nós apontámos os pontos fracos e os pontos fortes, o que se pretendia era que 
houvesse melhorias significativas nos pontos fracos que eram mais a nível da gestão, 
porque a sala de aula estava muito bem, os alunos gostavam, achavam que eram 
justamente avaliados, os materiais diversificados, contrariamente às nossas expectativas, 
“eles aqui vão-se vingar”, mas não, e triangulámos informação com os professores e os 
alunos e estavam de acordo. Foi muito interessante. Quando trabalhámos os resultados 
nesse ano viu-se alteração de comportamentos porque enquanto que os professores 
consideram que os exames têm que ser feitos à semelhança dos exames nacionais, vamos 
reunir e fazer as reuniões de nível por período para ver como é que estamos, onde é que 
estamos e como é que vamos corrigir, o que é que vamos todos fazer, neste departamento, 
neste e neste, portanto viu-se mudança de comportamentos. Penso que cada vez mais no 
que toca aos resultados há mudança, talvez não tão significativa como nós desejaríamos 
em muita coisa mas é gradual. 
 
Idália – E no clima da escola, no geral, há aceitação? 
 
E2 – Ela está melhor mas continuamos com alguns “velhos do Restelo” 
 
Idália – Irão existir sempre… 
 
E2 – Sempre…até porque perdia a piada. Mas é muito desgastante. Nós estávamos, no 
início do ano a apresentar o nosso plano de acção e estarem a fazer-nos questões mesmo 
de ordem teórica: “vocês sabem o que é a auto-avaliação? Os meus colegas, estes que 
entraram de novo, a olharem para mim e a dizerem assim: “mas o que é isto?” Saíram de 
lá revoltadíssimos. “Como é que tu aguentas? É fácil, isto é mesmo assim, mas vocês não 
se aperceberam? Não, não nos tínhamos apercebido que era assim. É assim.” 
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Não quer dizer que depois se falarmos particularmente com esse “velhos do Restelo” que 
eles não nos dêem razão e que nos digam “ sim senhor, temos que mudar e temos que 
fazer”, mas às vezes acho que é mesmo o gostar de se ouvir, no meio da multidão, o 
anfiteatro cheio de gente, “vamos lá vou colocar discurso”, e gera confusão, gera 
polémica, porque depois há sempre um ou dois que diz: “ pois é, pois é… É o bota 
abaixismo. 
 
Idália – Só mesmo para terminar, quais acha que são na sua opinião, as vantagens da 
auto-avaliação? 
 
E2 – É a mudança de comportamentos, é a reflexão, é a melhoria da escola, o nosso 
grande chavão da auto-avaliação desde o início é avaliar para melhorar, no início 
debatemos muito isso, avaliar para melhorar mas mudar não significa melhorar e nós 
queremos avaliar para melhorar porque mudar por mudar pode ficar tudo na mesma. Nós 
considerámos que só o facto de levar as pessoas da escola a reflectirem, só isso já é 
positivo, seja sobre os pontos fracos ou sobre os pontos fortes, seja sobre os resultados, 
levar toda a gente da escola a reflectir, nem que seja muito zangados: “ ah, agora reunir 
para fazer isto e aquilo…”, mas levar as pessoas a estarem ali todas a discutirem o 
mesmo, eu acho que é bastante positivo porque isto não existia antes da auto-avaliação. 
Cada um estava no seu cantinho, cada um fazia a sua vida e agora há este…e depois há o 
registo, os registos são importantes, escrever, não pode ficar só no ar, tem que haver o 
registo de tudo o que é reflectido, de todas as estratégias que são propostas, eu considero 
pelo menos esse aspecto positivo tem, agora vamos ver no final deste ano lectivo, porque 
nós… surgem situações às vezes incómodas mas que são boas, os tais “velhos do 
Restelo” que nos disseram no pedagógico: “nós ouvimos pais, ouvimos alunos dizerem 
que vêm para a escola porque aqui é fácil tirar boas notas ou porque é fácil acesso…”. 
“Não há problema nós no início do ano lectivo vamos passar um questionário aos 
principais interessados, alunos e encarregados de educação para ouvir de sua justiça. 
Tivemos uma caixa de retorno muitíssimo elevada, aos alunos passámos cinco 
questionários por turma aos alunos do diurno e cinco questionários por turma aos alunos 
do nocturno e também a cinco pais, aleatoriamente, não eram os mesmos porque senão 
falseavam os resultados, enviusavam os dados e ficámos agradavelmente surpreendidos 
com os resultados. Não consideram que as notas são inflacionadas, consideram-se 
justamente avaliados, estão satisfeitos, o grau de satisfação com a escola quer dos alunos, 
porque depois esse trabalho, nós passámos esses questionários no início do ano lectivo e 
assim que esse tratamento foi feito foi apresentado em pedagógico e foi para os 
departamentos e veio contrariar tudo o que se ouvia. O grau de satisfação da escola está 
muitíssimo bom, está positivo e quer pais quer alunos estão satisfeitos com os 
professores, com a escola. 
 
Idália – Fátima, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa… 
 
E2 – Não…é lógico que fica sempre muita coisa por dizer, mas…porque são cinco anos, 
é já uma história de vida e agora que estamos novamente a fazer a análise estamos todos 
curiosos…é que é assim, nós que já fazemos parte da equipa é normal, estamos sempre 
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curiosas em relação ao que vai acontecer mas os outros dois colegas, o G dizia-me: “não 
te esqueças, agora vamos fazer a análise das actas para ver se …”  
 
Idália – É engraçado, as pessoas mudam porque eu estou recordada a primeira vez que eu 
estive cá, ele dizia… 
 
E2 – Não era esta a postura, não era. 
 
Idália – Eu recordo-me das palavras dele a dizer: “mas o que é que eu estou aqui a 
fazer?...” 
 
E2 – Ele vestiu a camisola e principalmente quando eu disse: “vamos fazer análise de 
conteúdo das actas, vamos ver isto”. Começámos a ver e ele disse: “ mas isto não diz 
nada”. “Pois não, então nós agora vamos sugerir à coordenadora dos directores de turma, 
à direcção é lógico, que passe esta informação na reunião, vamos dizer em todos os 
departamentos e em pedagógico o que é que é necessário. Entretanto depois, na própria 
reunião de departamento do G houve colegas que disseram: “mas esta reunião para quê, 
nós fizemos isso tudo”. Ele no dia a seguir quando reunimos, ele vinha…”tu acreditas no 
que me disseram, elas não fazem nada e nós temos que mudar isto e ainda me disseram 
isto e isto e puseram em causa o meu trabalho, o nosso trabalho”. Eu fiquei 
agradavelmente surpreendida e disse: “pois é, bem-vindo ao clube, isto é mesmo assim G, 
não te preocupes”… “mas isto não pode ser…” “deixa estar, é mesmo assim, não ligues, 
é preciso é que o trabalho apareça e que as pessoas reflictam”. Agora já é ele que diz: 
“vamos ver as actas”, e já esteve a vê-las.  
É o que eu digo é preciso muita paciência, as coisas são feitas muito lentamente, e como 
dizemos aqui entre nós:”temos umas costas muito largas”. 
 
Idália – Muito obrigada. 
 
E2 – De nada, se for preciso mais alguma coisa já sabe… 
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Entrevista 3 (E3) 
Abril 2010 
 
Idália - Vou começar dizendo que esta entrevista é integrada num trabalho de mestrado, 
na área de administração educacional cujo tema é a auto-avaliação das escolas. Será 
confidencial, o seu nome será fictício. Passaria então à primeira questão que será dizer-
me ao nível da formação inicial se a C é das letras, se é das ciências, e ao nível da 
formação profissional, o seu percurso profissional, tempo de serviço, um breve resumo da 
sua formação académica e profissional. 
 
E3 – Então é assim…a minha área de formação inicial, tenho licenciatura em Línguas e 
Literaturas Modernas na variante francês e inglês. Fiz a profissionalização também do 
ramo educacional, portanto na mesma faculdade, na área de francês e de inglês. Iniciei a 
minha actividade em 1986, já lá vão uns aninhos. Posteriormente fiz um mestrado na área 
de avaliação em educação, portanto é mais ou menos este o meu percurso. Leccionei aqui 
numa escola no B, foi a escola secundária dos C, depois fui para a A onde fiz estágio, 
porque eu comecei a leccionar antes de concluir a faculdade, na altura o ministério 
precisava de professores e então facilitava de certa forma, com o mínimo de cadeiras era 
possível iniciar a actividade docente e eu aproveitei realmente porque quando fiz estágio 
já tinha outra experiência. 
 
Idália – Quanto tempo de serviço tem? 
 
E3 – 23 anos 
 
Idália – E em termos de cargos, que cargos tem desempenhado? 
 
E3 – Portanto, director de turma, director de curso, responsável pelo coordenador do 
clube de línguas, secretariado de exames, secretariado de provas globais, professora 
correctora de exames nacionais, enfim, tudo aquilo que somos requisitados no âmbito da 
actividade da escola. 
 
Idália – E em termos de funções que desempenha actualmente? 
 
E3 – Actualmente lecciono os cursos regulares, lecciono os cursos profissionais e 
lecciono o 12ºano de CEF, disciplinas relacionadas com a minha área de formação e 
outras com a área de formação técnica. Em termos de cargos sou coordenadora adjunta 
ou sub coordenadora, não sei como hei-de chamar aqui do grupo de auto-avaliação. 
 
Idália – E avaliação contínua? Já me disse que fez mestrado, em termos de formação 
acreditada, o que é que tem feito, em que áreas… 
 
E3 – É assim…claro que a minha área de eleição, por excelência é a avaliação por isso 
optei por fazer um mestrado na área da avaliação e não está posta de parte a hipótese de 
continuar com doutoramento na área da avaliação, é só um projecto adiado, até se calhar 
muito brevemente poderá a vir a ser concretizado. De qualquer a formação de professores 
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obriga-me a que faça formação na minha área específica, portanto na área das línguas, 
independentemente disso eu procuro ir sempre para áreas relacionadas com a avaliação, a 
última formação que fiz foi na área da avaliação de professores, na avaliação de docentes, 
também participei numa formação de duas semanas que teve lugar na Roménia, também 
no âmbito da melhoria da qualidade do ensino e do serviço prestado pela escola em 
termos da equipa de avaliação interna, foi numa experiência extremamente interessante e 
enriquecedora que eu acho que nos vai permitir também fazer um bom trabalho de 
enriquecimento e de garantia da qualidade aqui na nossa escola. 
 
Idália – Gostaria agora que me fizesse uma breve caracterização da escola, em termos de 
oferta educativa, que escola é esta… 
 
E3 – Esta é uma escola privilegiada em termos de localização, portanto é uma escola 
muito procurada, muito pretendida, quer pelos próprios encarregados de educação, quer 
pelos alunos, eu posso dizer que muitos alunos acabam por arranjar moradas falsas 
digamos assim, ou pelo menos de familiares directos ou amigos para que possam 
matricular-se aqui, porque efectivamente um dos critérios tem a ver com a residência, 
portanto é uma escola que realmente é muito procurada, isto do ponto de vista da 
comunidade envolvente. Enquanto professora aqui, pois sinto que é uma escola com vida, 
com uma série de projectos em que as pessoas se empenham, nós trabalhamos muito, não 
quer dizer que nas outras escolas também não se trabalhe, não é nada disso, mas esta é 
uma escola que realmente mexe, que está em permanente actividade, portanto actividades 
extra-curriculares, actividades enriquecedoras que envolvem os alunos. A oferta 
formativa é bastante variada, nós procuramos que os nossos alunos que muitas vezes têm 
um percurso inicial acidentado, que não se percam, que não saiam da escola, por isso são 
criados os cursos CEF e os cursos profissionais porque inicialmente alguns alunos vêm 
para o 10º ano e pensam que conseguem acompanhar o grau de dificuldade e que o curso, 
a área de formação que eles escolheram que efectivamente corresponde às expectativas e 
às capacidades e muitas vezes eles chegam ao fim e afinal não era bem a área que eles 
estavam à espera e que pretendiam e muitas vezes em termos de conhecimentos e de 
capacidades não conseguem acompanhar, ora esse aluno tem que continuar o seu 
percurso escolar, não é …e penso que a escola lhe dá alternativas e os professores 
também têm a preocupação de encaminhar os alunos para esses percursos, portanto não 
os perdemos, não deixamos que se percam. 
 
Idália – Passando agora para a auto-avaliação propriamente dita gostaria que me 
descrevesse o contexto da direcção da escola no momento da implementação da auto-
avaliação, isto é existia um conselho executivo, é o mesmo que existe hoje em termos de 
pessoas? 
 
E3 – Actualmente temos o novo modelo de gestão e a presidente do conselho executivo, 
a mesma pessoa assume actualmente as funções de directora. 
 
Idália –E ao nível da equipa, houve alterações ou mantém-se a mesma equipa? 
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E3 – É assim, não mantém a mesma equipa…até porque alguns cargos foram extintos 
relativamente ao modelo anterior mas efectivamente há pessoas que estavam no modelo 
anterior e que se mantêm, a saber, a directora, que na altura era a presidente do conselho 
executivo, mantém-se também na altura penso que era a vice-presidente e actualmente 
mantém também o cargo de directora adjunta. Depois em termos de pessoal relacionado 
com o ensino nocturno, as duas pessoas também se mantêm. 
 
Idália - E o processo em si, isto é quando é que começou, quem é que teve a iniciativa, 
como é que as coisas aconteceram, como é que começou a auto-avaliação propriamente 
dita na escola? 
 
E3 – Nós temos tido uma certa dificuldade em decidir o que é que apareceu primeiro se 
foi o ovo ou se foi a galinha, eu penso que esta é uma questão que se coloca há vários 
anos. É assim, efectivamente, na altura em que surgiu a auto-avaliação, como sabes surge 
com a lei 31 de Dezembro de 2002, na altura, antes de ser implementado aqui o processo, 
eu e a F que faz parte da equipa, estávamos na altura no mestrado e surgiu no âmbito de 
uma das nossas aulas de formação, surgiu efectivamente a análise dessa legislação e 
desse modelo, isto no âmbito da avaliação de escolas que fazia parte de uma cadeira que 
estávamos na altura a ter formação e de facto nós alertámos a presidente do conselho 
executivo para esta situação, evidentemente que a presidente por seu turno que também é 
uma pessoa informada, tem formação, tem doutoramento na área da administração e 
também já estava desperta para essa questão, portanto, na altura foi necessário como 
houve uma alteração em relação ao horário dos docentes em que a componente não 
lectiva teria que aparecer no horário do professor, coisa que até aqui não aparecia, 
portanto estava sub entendida de modo que se juntou o útil ao agradável e constituiu-se a 
equipa. Efectivamente a directora nomeou as pessoas… 
 
Idália – Foi uma decisão formal ou informal? Foi a convite, foi nomeada? 
 
E3 – As pessoas tinham o direito de voluntariamente, dentro dos vários grupos que era 
necessário constituir, os grupos de trabalho, era necessário arranjar uma equipa para o 
projecto educativo, para o projecto curricular, enfim para os diversos…para o 
regulamento interno…para todos estes projectos que são necessários e obrigatórios na 
escola e isto complementando este normativo de que efectivamente teria que ser marcada 
a tal componente não lectiva nos horários dos professores, portanto juntando esta 
mudança digamos assim legal com a necessidade de constituir os diversos grupos de 
trabalho, os professores tiveram o direito de se voluntariar para o grupo em que se 
sentiam mais à vontade. Na altura, quer eu quer a F, eu efectivamente já estava mesmo na 
área da avaliação, a F estava na área de tecnologias educativas mas tinha uma cadeira 
também como opção de avaliação de escolas e aprendizagens, programas, etc. De facto 
juntou-se o útil ao agradável, portanto nós também temos uma relação de muitos anos 
com a presidente e também estamos à vontade para falar com ela nestas questões, até de 
uma forma informal. Efectivamente foi assim que surgiu, por isso é que eu digo que foi 
uma vontade de ambas as partes, é difícil dizer, foi só iniciativa nossa, foi só iniciativa da 
direcção, se não houvesse vontade da direcção também não tinha realmente atendido ao 
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nosso pedido, efectivamente penso que em primeiro lugar veio a sugestão nossa em 
relação a esta legislação. 
 
Idália – Estamos a falar de que ano? 
 
E3 – Estamos a falar de 2005, o início do processo. 
 
Idália – Estava constituída a equipa, e depois como é que recolheram informação, como 
é que as coisas começaram? 
 
E3 – Foi um bocadinho o desbravar o campo agreste, a mata, enfim, foi difícil porque 
hoje em dia nós já temos o quadro de referência da IGE, na altura como é que se 
começou…fomos pegar na legislação, a base legal é sempre o mais importante, depois 
fomos recolher toda a informação disponível relacionada com a literatura que existe. 
 
Idália – Recorreram a algum modelo, a alguma experiência existente? 
 
E3 – Recorremos a alguns projectos existentes na altura, também nos socorremos de 
documentos que tínhamos efectivamente no âmbito dessa cadeira com a professora Paula 
Curado e foi a partir dessa documentação, dessa análise, reunimos a equipa, é evidente 
que primeiro recolhemos os documentos, todos nós, na altura a equipa, apesar de 
inicialmente sermos voluntários apenas três é evidente que depois a directora encarregou-
se de distribuir outras pessoas, outros docentes pela equipa, até porque três pessoas à 
priori seria insuficiente, nós de facto estávamos a começar, era uma experiência nova, 
embora houvesse formação nessa área, eu acho que começar um processo é sempre 
diferente, de qualquer forma estávamos dispostas a fazer o nosso melhor e assim 
começámos portanto começando por recolher a informação, a base legal, tentar pesquisar 
projectos já existentes, documentação, revisão da literatura, enfim tivemos aqui primeiro 
um trabalho de recolha de informação. 
 
Idália – E depois como é que fizeram a avaliação dessa informação toda? 
 
E3 – Em reunião nós seleccionámos o processo. Começámos por calendarizar mas 
actividades, definir os nossos objectivos, equacionar etapas, decidir a metodologia, tudo 
isto não foi decidido assim do pé para a mão, é óbvio não é, tivemos várias reuniões e a 
nossa fase inicial foi precisamente, digamos que equacionar o projecto, no fundo teve que 
ser formalizado um projecto de auto-avaliação com todas as etapas formais que um 
projecto implica. 
 
Idália – Quais foram os produtos resultantes desse projecto, o que é que resultou daí, 
como é que operacionalizaram? 
 
E3 – Primeiro começámos, vamos ver primeiro a metodologia, nós pensámos, primeiro 
tínhamos que decidir quais eram as áreas de intervenção, na altura não tínhamos estes 
cinco domínios mas tínhamos alguns que por outra terminologia acabavam por coincidir 
de certa forma com estes cinco domínios que depois são propostos mais tarde. 
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Começamos pela análise documental, nós tínhamos tido já a visita da IGE, tínhamos um 
relatório relativo a 2000, começamos precisamente por analisar esse relatório e tentar 
descobrir quais eram os pontos fortes e quais eram os pontos fracos. 
 
Idália – Essa avaliação da IGE teve a ver com a avaliação integrada? 
 
E3 – Sim, nada tem nada a ver com o modelo actual, era o modelo anterior que a 
inspecção tinha e que se incumbia de fazer, portanto foi em 2000 e nós achámos que era 
um bom ponto de partida pegar naquele relatório e ver qual era o parecer e começar por 
ver precisamente ali, desbravar caminho e ver quais eram os pontos fracos e quais os 
pontos fortes. Entretanto, quer dizer, já estávamos a falar de um relatório de 2000, muita 
coisa tinha mudado, quer em termos legais, quer mesmo em termos de recursos e 
achámos também por bem inquirir, portanto passar questionários à comunidade no 
sentido de tentar perceber o que era para a comunidade o que era pontos fracos e pontos 
fortes, e assim fizemos, portanto, tratamento de dados, tentámos equacionar o processo, 
tentar depois apresentar a divulgação, aqui foi difícil mas foi uma preocupação sempre 
nossa, era divulgar e envolver a comunidade, porque, digamos a verdade, implementar 
um processo destes é sempre complicado, não é…porque os nossos colegas olhavam para 
nós e pensavam: “mas quem são estes que agora se vêm dar ares de inspectores e que ao 
fim e ao cabo são professores como nós e o que é que eles vêm para aqui meter o nariz 
onde não são chamados”. De certa forma viam-nos como uns intrusos e 
pensavam…havia ali uma certa resistência, portanto eu acho que aquele primeiro ano 
efectivamente foi sensibilizar, esclarecer o nosso papel, mostrar que efectivamente nós 
também estávamos a ser avaliados, nós também nos estávamos a auto-avaliar, portanto, 
não estávamos só a avaliar os outros, não, nós estávamos a fazer de certa forma o papel 
de advogado do diabo e isso só contribuía para um único objectivo que é a melhoria e de 
certa forma o objectivo era mudar e contribuir para que a qualidade do nosso serviço 
melhorasse, porque isso todos nós professores, todos nós actores educativos, quando 
falamos na escola não posso pensar só nos professores, são todos os actores educativos e 
penso que todos nós temos interesse em melhorar a qualidade do serviço, esse foi 
realmente o nosso objectivo principal. 
 
Idália – Identificaram pontos fracos e pontos fortes e a partir daí tentaram melhorar os 
pontos fracos e reforçar os pontos fortes. Como é que foram depois divulgados os 
resultados de todo esse processo? 
 
E3 – Nós fizemos também sessões de divulgação, portanto fizemos sessões para 
professores, para funcionários, porque os funcionários também tinham que perceber, aliás 
os questionários foram aplicados também a alunos, funcionários e professores. Na altura 
foi difícil envolver os encarregados de educação, até porque não havia associação de pais 
e portanto, embora eles estivessem representados e efectivamente na nossa equipa inicial 
ficou logo previsto que o representante dos pais integraria logo a equipa, porque nós 
tentámos que a equipa fosse formada por diversos actores educativos e acho que aqui os 
encarregados de educação e os alunos também têm que ser ouvidos, funcionários, todos, 
autarquia, portanto todas essas pessoas que no fundo acabam por contribuir por estarem 
aqui envolvidos na nossa escola, todos eles têm uma palavra a dizer e muitas vezes uma 
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visão de quem se calhar está um pouco mais distante da escola do que nós é útil, é outra 
perspectiva que é importante para nós. 
 
Idália – Na divulgação dos resultados tiveram conhecimento esses actores educativos, 
estiveram envolvidos? 
 
E3 – Sim, portanto também fizemos folhetos, foram entregues em mão, aliás nós para ter 
a certeza que eles foram entregues, tínhamos uma lista, de funcionários, de professores, 
que mediante a entrega do folheto e mesmo dos relatórios, faziam uma rubrica para nós 
termos a certeza que efectivamente chegou ao destinatário. Também entregámos ao 
representante dos alunos, afixámos na sala de professores digamos uma versão ampliada 
deste folheto, de todo o processo, de como foi feito, pontos fortes, pontos fracos e 
afixámos também na entrada da escola, ou seja nós tivemos preocupação em divulgar o 
nosso trabalho e principalmente a insistência da auto-avaliação, sublinhando sempre que 
a auto-avaliação não era de um grupo, do grupo responsável, era de todos e qualquer 
contributo por mínimo que fosse era importante e eu acho que a pouco e pouco as pessoas 
foram sentindo isso. Eu lembro-me dos funcionários às vezes que identificavam os 
elementos da equipa, vinham atrás de nós e diziam: “está a ver professora, isto é que há-
de ver aqui o problema da indisciplina, ainda agora este aluno foi mal educado, está a ver 
professora, isto é que há-de ver”…eu achei curioso que os funcionários vinham 
directamente ter connosco de forma a sensibilizar-nos para: “é necessário tomar medidas 
para colmatar”. Portanto eu aqui senti efectivamente que a primeira barreira tinha sido 
transposta e já estávamos aceites. 
 
Idália – Neste momento a equipa é a mesma? 
 
E3 – Não, a equipa começou com doze pessoas sensivelmente, com entradas e saídas 
devido a uma série de adaptações em termos de legislação de professores que depois 
foram saindo e então houve pessoas que inicialmente fizeram parte da equipa mas 
entretanto com ajustes de legislação foi-lhes reduzido o número de horas e acabou por 
lhes ser retirado o tal tempo correspondente à auto-avaliação, logo, as pessoas saíram da 
equipa. Também houve pessoas que preferiram optar, portanto a própria equipa sentia-se 
perdida, tirando nós as três que efectivamente tínhamos formação nesta área, embora 
especificamente seja eu de avaliação, de qualquer modo as outras duas pessoas também 
estavam à vontade neste campo, tirando nós eu sentia que o resto da equipa se apoiava e 
dizia: “mas como é que vamos começar? O que é que vamos fazer? Eu não percebo nada 
disto… vocês têm que nos ajudar” e eu dizia: “bem, juntos havemos de construir, desde 
que haja a vontade havemos de encontrar um caminho, portanto só temos que nos basear 
realmente na legislação e na literatura que existe e havemos de conseguir encontrar o 
nosso caminho”. Portanto, a equipa foi perdendo elementos e então neste momento 
somos três iniciais, que eu vou designar como o núcleo duro porque efectivamente nós 
funcionamos como um núcleo duro. Actualmente a equipa foi enriquecida com mais dois 
elementos, portanto temos duas colegas que fazem parte não propriamente da equipa de 
auto-avaliação porque elas trabalham a parte da estatística estão especificamente com a 
estatística porque nós, a equipa inicial não tinha ninguém para a estatística, nós fazíamos 
todo o trabalho, inclusive o tratamento dos questionários, dos resultados, tudo era feito 
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pela equipa de auto-avaliação que entretanto perdeu aqueles elementos todos e acabou 
por ficar com três. Este ano lectivo efectivamente, resumindo e concluindo continuámos 
as três, o núcleo duro, enriquecido por estes dois colegas, um deles está no conselho geral 
e também é professor do nocturno e nós achámos que era uma mais valia, também tem 
experiência em termos de executivo, é um colega com muita experiência. Temos também 
o outro colega que está mais ligado aos profissionais e ao CEF mas de qualquer forma é 
uma mais valia para o grupo, e depois temos o representante da associação de pais, o 
elemento da autarquia, a nossa directora que preside. 
 
Idália – O elemento da autarquia é da Câmara ou da Junta de freguesia? 
 
E3 – É da Junta de Freguesia, se bem que é assim, no conselho geral acaba por estar lá 
representado, está lá o representante e de certa forma nós temos que apresentar também o 
nosso projecto lá, enfim nós procuramos que efectivamente eles tenham uma participação 
efectiva, mas a verdade é que também não é fácil. Muitas vezes não conseguimos a 
presença directa mas tentamos comunicar por mail ou por carta, de qualquer forma 
tentamos que haja aqui a ponte. 
 
Idália – Relativamente às prioridades da equipa, isto é, neste momento, na sua actuação, 
consideram as conclusões do relatório da avaliação externa e o projecto educativo? 
 
E3 – Sim. Nós articulamos, aliás, alguns dados nós tentamos partilhar, não 
é…efectivamente tem que haver articulação, temos reuniões com os três projectos, como 
é evidente temos que funcionar assim, não podemos trabalhar de costas viradas uns para 
os outros, portanto é importante que haja aqui a articulação entre os projectos. É evidente 
que o nosso projecto e o trabalho desenvolvido no âmbito dos mecanismos da auto-
avaliação tomaram um rumo diferente a partir do relatório da avaliação externa. Este ano 
estamos realmente a trabalhar os resultados, é uma das nossas prioridades e isso tem a ver 
efectivamente com o feedback do relatório da IGE que eu considero extremamente 
importante, independentemente de concordarmos ou não porque nós sabemos que aqui há 
outras questões. Confesso que a equipa de auto-avaliação ficou decepcionada com os 
resultados mas nós temos consciência que isso tem a ver com outras politicas educativas 
que nos transcendem e que também não vamos aqui comentar de forma alguma, 
limitamo-nos a aceitar, a analisar e a aproveitar todo o feedback que nos é dado, toda 
aquela informação e a partir daí tentar trabalhá-la e portanto investir na melhoria. Os 
resultados são neste momento a nossa grande preocupação, aliás, a equipa já sugeriu 
diversas medidas que estão presentes no relatório, não vale a pena estar aqui a enumerá-
las, penso que estão nos relatórios e estão aqui neste folheto que indicam precisamente 
essas preocupações e as medidas nesse sentido, nomeadamente o GAPE que eu acho que 
é uma medida extremamente importante porque ter um gabinete para preparar os alunos 
para exames acho que é muito importante, muitas vezes não quer dizer que o aluno não 
tenha adquirido as competências, que não tenha os conhecimentos necessários para, mas 
nós sabemos que efectivamente há uma tipologia de exercícios que tem que ser treinada, 
tem que ser trabalhada e que os alunos precisam de ajuda e da experiência, esta é uma das 
medidas, entre outras, não quer dizer que o professor na aula também não trabalhe nesse 
sentido, inclusive neste momento os testes são feitos de acordo com a matriz de exame. 
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Idália – Está a falar dos testes intermédios… 
 
E3 – Não, estou a falar para além dos testes intermédios que é outra medida, mas estou a 
falar mesmo dos testes sumativos elaborados pelo professor, portanto, nós professores, 
neste momento para os anos de exame elaboramos os testes de acordo com a matriz, os 
testes intermédios é outra medida, mas esses testes vêm superiormente. 
 
Idália – E em termos de resultados, isto é resultados conseguidos ao nível da equipa de 
auto-avaliação, do vosso trabalho em si, como é que divulgam o que é que estão a fazer, 
aos funcionários, aos outros professores, à comunidade, como é que fazem essa 
divulgação, já me disse que o panfleto é uma das medidas… 
 
E3 – É assim, eu vou falar deste ano, vou-me referir ao presente ano lectivo porque como 
eu disse o nosso processo inicial foi um pouco desbravar caminho, não tem nada a ver 
com a segurança e com a metodologia e com os procedimentos que actualmente 
seguimos, porque hoje em dia penso que está claramente definido qual o percurso que 
devemos seguir. De qualquer forma, no presente ano lectivo começámos desta forma: no 
início do ano lectivo apresentámos aos departamentos um balanço do trabalho 
desenvolvido e apresentámos o nosso plano de acção, portanto logo no arranque do ano 
lectivo foi feita essa divulgação, depois apresentámos também no conselho geral, fizemos 
a mesma apresentação, já tivemos entretanto uma reunião com a equipa alargada em que 
para além de apresentar novamente o nosso plano de acção, como essa reunião já 
aconteceu após passar os primeiros questionários aproveitámos para mostrar já os 
resultados desses questionários; divulgação, são estes folhetos. É a melhor forma, mesmo 
com os funcionários, fazemos esta divulgação e afixamos também, normalmente optamos 
também por afixar porque como estamos muitas vezes, aliás a escola está a ser 
reestruturada e realmente às vezes é complicado conseguir apanhar toda a gente ou 
mesmo afixar, as pessoas podem não ver o cartaz, porque hoje temos um espaço, amanhã 
o espaço tem que ser mudado porque efectivamente a parte nova já está reconstruída, 
enfim, tentamos mais ou menos usar este método de distribuição de folhetos, reuniões, 
agora pretendemos, vamos ver se conseguimos concretizar, pretendemos marcar uma 
reunião de brainstorming. Nós gostamos destas reuniões de brainstorming, embora eu 
ache que este ano de certa forma estamos um pouco limitados devido a estas obras 
porque torna-se complicado arranjar o espaço ideal para, mas de qualquer forma 
continuamos com a intenção de reunir efectivamente, pelo menos os funcionários embora 
eles tenham conhecimento, também muitas vezes não têm é disponibilidade porque eles 
neste momento por causa das obras têm realmente estado sobrecarregados com muito 
trabalho de mudar o material de um lado para o outro, limpar as instalações, voltar a pôr 
tudo no sitio e nós acabámos por ter essa sensibilidade de perceber que eles não estão 
efectivamente ainda disponíveis para, e para estas coisas não pode ser a correr, portanto 
tem que haver, o espaço, a vontade e a disponibilidade também da parte dos funcionários 
para isso, de qualquer forma eles vão tendo os folhetos, distribuímos, aliás os 
funcionários também estão representados na nossa equipa e por seu turno no conselho 
geral, depois a funcionária, a representante também se encarrega de ir divulgando aos 
seus pares. 
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Idália – Passando para o impacto em termos de auto-avaliação no geral na escola, que 
mudanças é que acha que ocorreram e em que sentido existiram, o que é que mudou, na 
forma como os professores dão as aulas, na articulação entre a auto-avaliação e a 
avaliação externa… 
 
E3 – Eu acho que mudou a cultura de escola, eu acho que depois da resistência, 
efectivamente acho que está implementada uma cultura de auto-avaliação e acho que por 
muito que se contestasse eu acho que finalmente, vou falar mais directamente dos meus 
colegas, dos docentes, as pessoas perceberam que quer queiramos quer não, a escola tem 
que prestar contas, independentemente de todos os factores que nós sabemos que 
influenciam os resultados, e estou a falar daqueles factores que nos ultrapassam, porque 
efectivamente há factores que se prendem com os interesses e as motivações dos alunos, 
mas não é com factores de ordem pessoal porque nós sabemos que os alunos muitas 
vezes, eu estou a falar dos exames nacionais porque efectivamente resultados aqui acaba 
por se prender mais com as classificações de exame, nomeadamente na comparação 
classificação interna e classificação de exame e a disparidade que existe entre as duas. De 
qualquer forma, efectivamente, portanto aqui há que haver uma sensibilidade e não chega 
dizer assim: “o aluno não tem interesse em investir naquele exame, não é prova 
específica, está a fazer aquele exame mas vai lá só para ter o dez para passar”. Isto de 
facto altera e influencia os resultados, isto é apenas um argumento, mas é assim eu acho 
que neste momento os professores já perceberam que nós temos que fazer o nosso melhor 
e nas outras escolas também existem esses factores, portanto isso não serve de desculpa e 
o que é certo é que à priori os rankings, quer acreditemos quer não os rankings acabam 
por ser a referência e nós, a escola, penso eu que já sente, já tem um certo mal estar 
quando vê a posição que ocupa no ranking, por muito que diga “os rankings não valem 
nada, eles não têm qualquer credibilidade”…não é bem assim, para a sociedade tem, e 
neste momento eu penso que os professores estão envolvidos, estão preocupados, estão a 
trabalhar, já realmente colaboram connosco, já não há aquela resistência. Nós este ano 
pedimos efectivamente que cada departamento fizesse uma reflexão sobre os resultados e 
pedimos nos conselhos de turma de avaliação que determinassem, que identificassem os 
problemas de cada turma e que determinassem e estabelecessem estratégias e isto, 
efectivamente nós fizemos a análise documental das actas, este ano, no primeiro período 
havia algumas turmas, alguns directores de turma que efectivamente preencheram, havia 
outras que ainda tinham…ainda estavam incompletas nesse âmbito. O que é certo é que 
agora no segundo período todos os conselhos de turma efectivamente terminaram 
estratégias e aliás, no primeiro período já tivemos uma boa percentagem de professores, 
portanto foram raras as excepções que efectivamente não preencheram e não terminaram 
esta nossa indicação, portanto eu acho que isto mostra qualquer coisa. 
 
Idália – Será uma mudança também na avaliação dos alunos… 
 
E3 – Eu acho que acaba por se reflectir embora existem critérios de avaliação que estão 
subjacentes à atribuição das classificações, portanto isso é uma coisa pré-definida. 
 
Idália – Acaba por se reflectir nos resultados… 
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E3 – Sim, e nas aprendizagens também dos alunos porque se eu tenho problemas de 
comportamento numa turma, se muitas vezes os problemas de comportamento são um 
impedimento ao normal funcionamento das aulas e consequentemente a uma melhoria 
das aprendizagens, a uma melhor aprendizagem dos alunos, se efectivamente isso 
acontece, ora eu tenho que determinar estratégias. Se eu determino estratégias para 
resolver o problema do comportamento, consequentemente se calhar, a aprendizagem, as 
condições pelo menos do processo ensino-aprendizagem melhoram, logo os resultados 
serão com certeza melhores, portanto acabam por se reflectir em última análise. 
 
Idália – Em termos de articulação da auto-avaliação com avaliação externa, fazendo um 
paralelismo com o que existiu quando havia avaliação integrada, neste momento há mais 
articulação? Sente que a escola está agora mais em sintonia com a IGE? 
 
E3 – Eu penso…vamos lá ver, eu não sei se a pergunta é esta: se é mais eficaz, se o 
produto final contribui para um a melhoria efectiva da escola…. É evidente que este 
processo, o actual processo envolve as pessoas da escola e a partir do momento em que 
nós nos sentimos envolvidos neste processo de avaliação eu penso que acaba por ser mais 
eficaz, porque depois também temos que ver o seguinte, o modelo anterior vinha 
pontualmente à escola, a auto-avaliação está cá. Nós anualmente, ano após ano desde 
2005, nós estamos cá todos os dias, não dá para preparar digamos assim um cenário 
muito bonito ou tentar camuflar de certa forma aquilo que está mal para parecer bem, 
para a visita da IGE, não dá para usar realmente essas estratégias. Efectivamente agora 
nós percebemos que a avaliação é necessária, é importante e não é só para ficar bem no 
retrato, portanto efectivamente acho que este modelo é mais eficaz. 
 
Idália – Relativamente aos elementos da equipa e ainda sobre o que aconteceu neste 
percurso todo que juízo fazem os professores sobre o seu desempenho, isto é, o que é que 
fizeram bem, o que é que fizeram mal, quais as dificuldades sentidas e como foram 
resolvidas em termos de actuação? 
 
E3 – Agora vamos auto-avaliar-nos, a equipa de auto-avaliação avalia-se…É assim, nós 
crescemos, eu vou dizer que nós crescemos porque aquilo que eu sinto, se me é permitido 
esta comparação é que nós começámos a auto-avaliação como se tivéssemos começado o 
primeiro ciclo, o nosso primeiro ano, digamos assim e eu acho que efectivamente o 
desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem entre o primeiro ano do primeiro ciclo e o 
final do ensino secundário e o final da licenciatura vai realmente um grande caminho. O 
que eu sinto é que desde o primeiro ano, quando começamos o primeiro ano, parece que 
iniciámos realmente a escolaridade, portanto, embora tenhamos aprendido a um ritmo 
realmente mais acelerado que não é o do percurso habitual do nosso sistema educativo, 
mas realmente nós crescemos e por muita formação teórica e profissional que se tenha, 
como diz o povo e muito bem, é pondo a mão na massa que nós conseguimos obter um 
produto melhor. Não vou dizer que o primeiro ano fizemos tudo bem, não, e depois 
também muitas vezes aquilo que nós pensamos pode estar correcto mas depois também 
temos que pensar no processo de implementação, também temos que pensar no contexto, 
também temos que aprender a ver a reacção dos outros actores educativos e saber lidar 
com eles… 
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Idália – Essa foi uma dificuldade… 
 
E3 – E essa foi a dificuldade efectivamente, portanto nós para chegarmos aqui, eu acho 
que neste momento posso dizer isto…foi um bocadinho como aquele ditado “água mole 
em pedra dura, tanto bate até que fura”, acho que finalmente conseguimos furar, agora 
nós sentíamo-nos um bocadinho à descoberta, foi mesmo assim, portanto, navegámos por 
mares nunca…desconhecidos de certa forma. Eu acho que temos evoluído, neste 
momento penso que estamos a fazer um trabalho com melhor qualidade e esta 
experiência que tivemos de poder partilhar com o sistema de avaliação interna da 
Roménia penso que atingiu neste momento o auge. Por um lado foi bom ver que há 
pontos comuns, de qualquer forma há ali certa e determinada organização, 
nomeadamente nos indicadores que eu penso que serão úteis para o trabalho que vamos 
desenvolver. No presente ano lectivo, a equipa, penso que posso falar em nome da 
equipa, temos mais segurança no trabalho que estamos a fazer neste momento do que se 
calhar quando iniciámos o processo e isso também tem a ver com o facto de a IGE 
também ter efectivamente dado mais directivas, mais este quadro de referência, aliás, eu 
acho que o nosso trabalho evoluiu a partir do momento em que surgiu este quadro de 
referência, até aí, fizemos o nosso melhor. 
 
Idália – Consta no relatório de avaliação externa da IGE que não existe um plano de 
melhoria, quer explicar? 
 
E3 – Efectivamente não há um plano formal de melhoria, de qualquer forma, nós ao 
sugerirmos face aos pontos fortes e aos pontos fracos diagnosticados, nós sugerimos 
medidas de melhoria, efectivamente para nós o plano de melhoria são essas medidas que 
nós sugerimos e que cabe à direcção implementar e que foram implementadas. Agora a 
questão que se põe aqui é que esse plano de melhoria não é um plano formal, portanto 
não aparece sob o modelo de plano de melhoria, se calhar com a formalidade que deveria 
aparecer e que nós achámos na altura provavelmente não sei, por desconhecimento, 
porque no meio de tantos afazeres por esquecer de formalizar esse plano de melhoria, 
mas efectivamente ele existe, e existe na forma de medidas sugeridas e implementadas 
face aos nossos resultados, aos resultados obtidos nós achámos que para colmatar os 
pontos fracos diagnosticados é necessário implementar determinadas medidas; para 
reforçar os pontos fortes evidentemente que também é necessário implementar algumas 
medidas e essas medidas são sugeridas, não aparecem sob a designação de plano de 
melhoria, agora que existe, existe, aliás, se não houvesse um plano de melhoria 
significava que nós não tínhamos objectivos a atingir com o nosso grupo de trabalho mas 
efectivamente ele não existe formalmente. De qualquer forma foi importante essa 
indicação porque a partir de agora nós já temos o nosso plano de melhoria que aparece de 
certa forma delineado no plano de acção. 
 
Idália – Aí está uma situação que não faziam muito bem e agora já fazem… 
 
E3 – Exactamente, faz parte da evolução. 
 
 



 12 

Idália – Relativamente ao órgão de gestão, como é que encarou o trabalho da equipa de 
auto-avaliação, ou seja apoiou-vos, esteve do vosso lado, incentivou? 
 
E3 – Eu acho que este processo dificilmente pode ser implementado se não houver 
realmente da parte da …eu vou falar direcção porque é o actual modelo, portanto se não 
houver da parte da direcção um apoio incondicional, porque tem mesmo que haver muito 
apoio, portanto do trabalho da equipa e também tem que haver confiança que 
efectivamente, eu neste momento acho que posso dizer que a direcção confia no nosso 
trabalho. De qualquer forma não tomamos qualquer decisão, não avançamos com 
nenhum documento, não sai qualquer folheto para a comunidade sem pedirmos primeiro, 
sem apresentarmos primeiro à direcção, porque efectivamente é importante também para 
nós que a direcção aprove. Eu acho que temos um apoio incondicional da parte da 
direcção e isso é muito importante, tem ajudado muito o nosso trabalho, a directora tem-
nos ajudado sempre, aliás, tem interesse em que realmente a equipa de auto-avaliação 
desenvolva o seu trabalho porque acima de tudo faz parte do plano digamos assim, 
porque a directora também tem o seu plano de acção e realmente o plano de acção passa 
pela melhoria e pela qualidade do serviço prestado e para isso é imprescindível a equipa 
de avaliação interna. 
 
Idália – E os pais, nomeadamente a presidente da associação de pais, já me disse que no 
início não existia, agora já existe, de que forma é que se envolve em todo este processo? 
 
E3 – É assim, eu não sei se já foi dito mas a criação da associação de pais foi também 
uma iniciativa e empenho da equipa de auto-avaliação porque havia dificuldade em criar 
esta equipa e nós insistimos junto da directora para que nos ajudasse também nesse 
sentido e conseguimos através de … inicialmente há sempre uma reunião de 
representantes de encarregados de educação, aliás, funciona assim, em cada turma há um 
representante de encarregados de educação, depois há uma reunião geral de 
representantes de encarregados de educação e nessa reunião é que é eleito o representante 
de todos os encarregados de educação que na altura estava presente no conselho 
pedagógico e está ainda actualmente no conselho pedagógico. Nós achamos que era uma 
excelente ocasião para estarmos presente nessa reunião e combinámos com a directora 
sensibilizar, mostrar como é que se podia formar a associação, fornecer toda a 
documentação, portanto nós insistimos e o facto de estarmos presentes contribuiu para 
que saísse dali formada porque saíram logo dali os nomes necessários para formar essa 
associação, logo aí começou o contacto. O facto de haver associação de pais facilita-nos 
muito o trabalho porque efectivamente é uma pessoa que nós sabemos que se empenha, 
ao mesmo tempo essa pessoa também faz a ponte entre os outros encarregados de 
educação e envolver, nós estamos presentes no conselho pedagógico, apresentamos o 
relatório trimestral, vamos ao conselho pedagógico para além do conselho geral e das 
outras divulgações, portanto fazemos a divulgação também no conselho pedagógico onde 
está presente a presidente da associação de pais, independentemente disso fazemos as tais 
reuniões, sempre que possível, neste caso ainda só tivemos uma, de qualquer forma a 
representante da associação de pais também tem conhecimento do processo, trocamos 
mails, é a forma que nós temos. 
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Idália – E acha que de algum modo valoriza esta prática da auto-avaliação? 
 
E3 – Valoriza e muito porque apesar de não termos propriamente uma presença física, 
nós sempre que necessitamos, ou por mail ou por telefone, nós comunicamos e temos o 
feedback, o que interessa é que chega cá a opinião, chega cá a informação, está 
envolvida, a pessoa sabe que às vezes há determinadas decisões, determinadas que eu 
acho que efectivamente… a presidente da associação de pais enquanto encarregada de 
educação tem outra visão e outra perspectiva e outra sensibilidade para nos ajudar a 
tomar essas decisões e a implementar essas medidas e é extremamente importante a 
presença dessa pessoa. 
 
Idália – Muito sucintamente diga-me quais é que acha que são as vantagens da auto-
avaliação 
 
E3 – Vantagens da auto-avaliação… eu acho que é construir uma escola melhor e sermos 
nós próprios a construir a nossa escola, sentir que somos nós que estamos a contribuir 
para a melhoria dessa escola e não outras pessoas externas à escola, nós de certa forma 
consideramos que não têm legitimidade porque não estão aqui no dia a dia, não vivem os 
nossos dramas, não vêm como às vezes é difícil conseguir com que a escola funcione, 
conseguir enfim prestar um serviço de qualidade, eu acho que essa é realmente a maior 
vantagem. 
 
Idália – Por mim parece-me terminada a entrevista… resta-me agradecer… 
 
E3 – Não sei o que dizer mais… 
 
 



Entrevista 5 (E5) 
25-Maio-2010 
 
Idália – Começo por dizer que a entrevista é confidencial, o seu nome será fictício, é 
gravada mas não identifico a escola, é puramente confidencial. Ia perguntar-lhe qual a 
sua formação inicial, o seu percurso académico. 
 
E5 – Sou professor, de história, licenciado pela universidade clássica de Lisboa onde 
depois também fiz um mestrado em história moderna de Portugal.  
 
Idália – Então já está muito habilitado a estes meios… 
 
E5 - O meu percurso aqui na escola já vai para praticamente 25 anos. 
 
Idália – Sempre nesta escola? 
 
E5 – Não, comecei na B B, em 80/81, estive na B B até 85, depois vim para esta escola e 
cá me mantenho. 
 
Idália – Em termos de formação continua, o que é que tem feito? 
 
E5 – Tenho uma posição muito pessoal em relação à formação acreditada. Tenho sido um 
bocado crítico em relação às propostas que nos têm sido feitas aqui no nosso centro de 
formação, embora eu tenha representado durante uns anos o próprio conselho executivo 
aqui da escola no conselho pedagógico do centro de formação e aquilo que me deu a 
entender é que a escolha das temáticas e dos próprios formadores tinha muito a ver com 
as relações pessoais das pessoas e muitas vezes, não com os interesses da escola… 
 
Idália – E era muito critico em relação a isso… 
 
E5 – Era muito crítico porque inclusivamente fui obrigado, e digo que fui obrigado 
porque fui mesmo, precisava dos créditos e tive que participar em duas acções de 
formação, uma delas teve alguma validade mas a outra não teve validade nenhuma, era 
“linhas de força da cultura portuguesa”, por isso é que ainda me lembro, em que 
acabaram por os professores presentes, nomeadamente 4 professores aqui da escola, a 
serem eles praticamente a dinamizar toda a formação durante o período que lá estivemos. 
Depois centrei a minha formação em termos de formação continua…pedi a certificação 
dos créditos ao centro de formação de Braga e eles faziam a conversão. No plano de 
formador, desenvolvi aqui na escola duas acções de formação, uma oficina e depois 
mesmo uma acção de formação ligada ao ensino recorrente, portanto unidades 
capitalizáveis ainda na altura, numa perspectiva mais de filosofia do sistema e o 
desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com esse sistema. A proposta 
foi feita no âmbito de formar um grupo de professores específico para leccionar as 
unidades capitalizáveis. Estes, na generalidade, permaneceram sempre à noite o que 
tornou viável que, pelo menos ao nível do desempenho, as unidades capitalizáveis 
tenham sido um sucesso. Eu assim o considero, e tenho a certeza que foi uma das 



melhores escolas ao nível do país, em termos de capitalização e de certificações. 
Portanto, nos últimos anos, isto foi em 2001/2002/2003, as certificações no ensino 
secundário andavam à volta de 130/140 por ano. 
 
Idália – Que funções desempenha actualmente? 
 
E5 – Professor, e sou coordenador de uma das turmas da noite do ensino nocturno. Estou 
com os módulos capitalizáveis e sou formador no CNO, Centro de Novas Oportunidades, 
reconhecimento e validação de competências. 
 
Idália – Relativamente à escola propriamente dita qual é a sua opinião em relação ao 
funcionamento da escola no geral. 
 
E5 – Esta escola no geral funciona muitíssimo bem. Acaba por funcionar muitíssimo 
bem, atendendo às circunstâncias, atendendo à própria conjuntura, atendendo às próprias 
características que ultimamente o nosso sistema de ensino tem demonstrado, eu acho que 
nós temos conseguido conviver com todas as alterações e conseguido captar dessas 
alterações aquilo que elas têm de melhor e conseguimos remediar de certa forma aquilo 
que de pior têm. Daí que haja indicadores às vezes, por exemplo a questão dos resultados 
dos exames nacionais, muitas vezes dão-nos uma ideia negativa mas que não é a correcta, 
na medida em que nós temos um universo muitíssimo grande de alunos aqui a fazerem 
exames. Está bem que no ranking os alunos não presenciais, os alunos que vêm como 
auto-propostos, não entram nos rankings mas ao verem-se as pautas, aos verem-se os 
resultados pode muitas vezes dar um aspecto menos positivo do que aquilo que deveria 
dar. Agora, em termos do desempenho dos alunos eu acho que conseguimos ainda muito 
bom desempenho destes alunos, até porque a escola, embora haja aqui ao nível do B a 
ideia de que é uma escola elitista, que é uma escola de elites, acaba por não ser, nós 
temos um universo de alunos extremamente lato e muito heterógeneo, portanto e quando 
falamos em alunos muito heterógeneos é porque vêm de camadas sociais sócio-
profissionais e sócio-económicas das mais variadas possíveis, portanto, daqueles bairros 
problemáticos que existem aqui na zona, nós temos cá muitos alunos. Não é uma escola 
só para alguns. Essa ideia está um bocado errada. 
 
Idália – Existe articulação entre os cursos nocturnos e os diurnos? 
 
E5- Foi um combate muito longo, portanto aquilo que inicialmente se verificou é que, 
isto era uma escola com duas escolas – era a escola do diurno e a escola do período 
nocturno. E isto verificava-se ao nível dos alunos, os alunos da noite identificavam-se 
com a escola, mas à noite. Alguns deles tinham inclusivamente algumas dificuldades em 
vir à escola de dia, inclusivamente vir à biblioteca. Outra situação era na relação com os 
professores, a noite era considerada em termos de ambiente com os professores como o 
período em que menos se fazia, em que menos se trabalhava, que menos trabalho dava, 
desvalorizava-se o trabalho, porquê? Porque não tínhamos tantos problemas disciplinares, 
na realidade deixámos de ter… 
 
Idália – A faixa etária também é outra… 



E5 – É outra, mas é preciso ver que o percurso do ensino nocturno nesta escola veio 
ainda na permanência dos cursos unificados e dos cursos complementares, antes das 
últimas revisões do sistema educativo e, quais eram os alunos que vinham para a noite? 
Alunos do 7º ano com mais de 16 anos que não tinham lugar de dia, alunos do 8º ano 
com 17 anos que já não podiam estar de dia, alunos do 9º ano com 18 anos que já não 
podiam estar de dia. Conjugavam-se estes alunos com os complementares que realmente 
já abrangia uma faixa etária mais alta. Uma outra situação: 12ºano, via ensino não tinha 
espaço horário para ficar de dia, vinham também para a noite, então era o 12ºano do 
regime normal e depois o outro subsistema a nível do unificado que trazia grandes 
problemas em termos disciplinares. Mas a ideia que surgia era mesmo essa, que o dia 
trazia muito mais trabalho, de noite não tinha, porquê? Porque o peso horário do nocturno 
era menor, tinha a compensação da meia hora e isso foi uma situação que depois foi 
alterada e foi-se alterando na medida em que muitos professores do dia foram convidados 
a vir trabalhar à noite e desistiram ao fim de um ano, é porque as coisas não eram assim 
tão fáceis nem tão simples como isso. Depois houve sempre uma grande preocupação ao 
nível do plano de actividades da escola, preocupação ao nível da elaboração do 
regulamento interno, de inserir no regulamento interno o espaço próprio do aluno adulto, 
quando começaram a aparecer os primeiros projectos educativos, eram já previstas 
actividades, objectivos onde era integrado o nocturno também. A partir daí, do ano 2000, 
as coisas mudaram, eu estive como coordenador do ensino nocturno alguns dez anos, 
apanhei o regime antigo e apanhei o regime das unidades capitalizáveis e sofri com as 
criticas que foram feitas às unidades capitalizáveis e no fundo, eu e a equipa que tinha  
lutámos bastante para dignificar a questão das unidades capitalizáveis, portanto, aquilo 
não eram cursos tirados à “balda”, não era formação dada à “balda”, havia muitas 
desistências, só que lá vêm os tais problemas legislativos que às vezes acabam por 
contribuir para uma situação desse tipo, porque a questão da continuação de apoio social 
na família, para se manter o abono de família, para se manter o passe social, os alunos 
têm que estar inscritos e 50% dos alunos vinham inscrever-se para depois desistirem. E 
depois havia outro aspecto que também tinha grande influência, os alunos acabavam por 
ser, embora se tenha uma ideia contrária, mais penalizados que os alunos do ensino 
diurno, porque quando se vem com uma expectativa de tirar o ensino secundário três anos 
num é um absurdo e a filosofia do sistema foi lançada nesse sentido. Esses três anos num, 
na área das ciências sociais e humanas, na área daquilo a que chamávamos letras tinham 
78 ou 79 exames obrigatórios. Eles para fazerem 78 exames num ano dá dois, três 
exames por semana, um estudante trabalhador não tem capacidade, não tem tempo para 
tal, pode haver um ou dois que consiga, mas não fizeram num ano, fizeram num ano e 
meio ou dois. A ideia de uma venda barata que depois levou à desmotivação de muita 
gente e a irem-se embora. Outra ideia que levou as escolas a desistirem do próprio 
processo – era extremamente burocrático, tinha um peso de papel extraordinário e aquilo 
não havia equipa de um conselho executivo que geralmente é sempre muito pequena para 
aguentar um peso burocrático daqueles e pronto, foi-se criando o descrédito, foi-se 
ligando os resultados aos gastos dos 60 milhões. Em relação ao secundário faz-se o 
primeiro relatório nacional em 1997 em que se diz que aquilo é “0,01%” de 
aproveitamento, na tal perspectiva que no final do ano já devíamos ter certificações o que 
era quase impossível. Apesar das propostas todas que foram feitas de por exemplo se 
considerar aproveitamento uma percentagem das unidades realizadas, na ordem dos 75 



%, e desse direito à certificação, isso nunca foi aceite, o que quer dizer que os alunos não 
tinham direito áquela negativa intermédia para depois fazerem média e passar. Uma outra 
agravante ainda, e isto é para chegar a um outro ponto, estes alunos quando se 
candidatavam à faculdade, candidatavam-se a exames cujos programas não tinham nada a 
ver com os programas que eram leccionados aqui nas unidades. Por exemplo o programa 
de história que vinha desde a pré-história até à actualidade, não tinha nada a ver com os 
exames via ensino que se reportavam à Epistemologia da História, A Evolução das 
Tendências Longas e a Demografia. Era a experiência que aqui na escola, por exemplo na 
minha área, fazia com que os resultados fossem muitíssimo bons porque eu aliava a 
experiência que tinha a leccionar o 12ºano via ensino com o próprio programa das 
unidades e sabia articular quatro unidades para eles terem uma nota maravilhosa no 
exame. Mas basta dizer que eles nunca tiveram um exame adequado, um exame 
apropriado pela questão da concorrência e do aproveitamento dos vazios da legislação 
para a entrada na faculdade deu o escândalo que deu e a partir daí…as unidades 
capitalizáveis foram condenadas e fomos para os outros recursos e cá andamos  
 
Idália - De que forma é que acha que a escola promove a participação dos pais? 
 
E5 – Vamos lá ver, a participação dos pais, isto não é só na nossa escola, é em todas, é 
extremamente difícil. A actividade dos pais actualmente não disponibiliza tempo para se 
dedicarem à escola e por várias vezes nós tentámos a criação da associação de pais e não 
conseguimos. Actualmente temos, portanto há meia dúzia de anos para cá, temos uma 
associação de pais, mas dizermos que essa associação de pais consegue mobilizar os pais 
em geral, não. Portanto não é uma escola em que, por exemplo, eu lembro-me que havia 
escolas que conseguiam mobilizar os pais para determinados eventos – festas, nos vários 
períodos do ano, exista este tipo de envolvimento. 
 
Idália – Esta associação está presente nas reuniões onde tem assento? 
 
E5 – Está presente, intervém, mas nem sei quais são os canais de comunicação que eles 
utilizam para os outros pais, agora os participantes no conselho pedagógico, no conselho 
geral, eles são actuantes, fazem propostas e têm noção daquilo que se passa. Em termos 
de reuniões de avaliação, quando os pais são convocados no final de cada período, eu não 
estou muito ligado a isso mas vejo que os encarregados de educação vêm quando são 
convocados para essas datas. Agora dizermos assim, o recurso à informação da situação 
dos seus educandos por parte dos encarregados de educação é muito frequente, isso não 
existe tem que ser os directores de turma que têm que falar com os pais. 
 
Idália – Sei que não estava presente no momento em que a equipa foi formada, mas 
quando surgiu a auto-avaliação qual era a ideia que fazia, ouviu dizer aqui na 
escola…como é que soube da implementação da auto-avaliação? 
 
E5 – Eu tenho a mania de ser directo…e às vezes…penalizado por causa disso. A 
primeira ideia geral com que se ficou aqui na escola do aparecimento de uma equipa de 
auto-avaliação era que era mais um grupo de trabalho, teria o horário facilitado e cujo 
produto não seria praticamente nenhum. 



 
Idália – Partilhava dessa ideia? 
 
E5 – Partilhava porque não era visível o trabalho do grupo da auto-avaliação. Eram se 
calhar mais visíveis outros trabalhos transversais com a utilização disso do que 
propriamente a nível de escola. Quando começaram a aparecer os primeiros relatórios, as 
primeiras apresentações gerais, as ideias foram-se alterando e começou-se realmente já a 
defender, e isso baseado também na experiência que tivemos da avaliação externa de que 
seria realmente necessário um mecanismo para alertar e para “abrir os olhos “ às pessoas 
porque se estava a cair num marasmo bastante grande. Isto não é novidade para ninguém 
que nos últimos seis, sete anos, a desmotivação tem sido geral e se toda esta mudança 
legislativa cria uma escola mais virada para o sucesso, uma escola mais activa, mais 
interventiva, uma escola aberta à comunidade, é mentira! Isso deixou de existir! Esta 
escola tinha uma prática, eu não digo diária mas semanal de actividades viradas para a 
comunidade, portanto não estava fechada à comunidade, estava aberta… 
 
Idália – A prova disso é que os alunos têm saídas para a comunidade…para estágios… 
 
E5 – Têm a escola como referência, nos profissionais que nós temos, têm tido…quer 
dizer que a escola é também um ponto de referência e, com todos os aspectos negativos 
tínhamos grandes semanas culturais, eram de luxo, tinham grandes actividades, 
integradoras, mostrava-se o trabalho dos alunos, trabalhos excepcionais. Esta escola foi 
das pioneiras aqui no B com os cursos de informática, está bem que era com Philips e 
CLS, mas as primeiras firmas e foram algumas 16 ou 17, as empresas que foram 
constituídas aqui no B ligadas às novas tecnologias foram de alunos saídos aqui da 
escola. Eles já realizavam aqui trabalhos que vendiam a empresas aí fora, a padarias, a 
comércios, e isso a partir de determinada altura, também porque naquela altura havia um 
profissional virado para a profissionalização e, vivia-se muito à custa de quê? Da carolice 
das pessoas, nós tínhamos ali uma sala de informática, era o projecto Minerva, naquela 
altura por exemplo tínhamos horário aos sábados, isto a patir de 86/87, eu vinha cá aos 
sábados de manhã abrir a porta aos alunos para eles irem para lá, como eu havia mais um 
ou dois colegas e extremamente jovens naquela altura que passavam aí os dias a apoiar os 
alunos, nas artes, a mesma coisa. Chegou-se a fazer uma exposição aqui no B já muito 
pouca gente se lembra, muito virada para a arte dos novos em que a maior parte dos 
expositores eram alunos da nossa escola e esse dinamismo perdeu-se e o que é que existe 
agora – uma ou outra actividade, mas aquelas actividades que não deixam por exemplo 
um registo. De uma actividade destas, de grande gabarito, aberta à comunidade pelo 
menos fica o quê? Fica um catálogo, fica um debate, ficam actas, e agora não, nós vimos 
ali uma exposição relacionada com a primeira república, a exposição vai-se embora e 
parece que não passou por cá e isto devido a que as pessoas…o empenho que lhes é 
exigido existe, mas para além daquilo a que são obrigados, não peçam muito às pessoas 
porque as pessoas já não vão muito nesse sentido, e eu sou uma pessoa que passava aqui 
em média doze a catorze horas por dia na escola e essa prática perdeu-se um bocado. 
Agora, o mecanismo de auto-avaliação acaba pelo menos por ter uma importância 
muitíssimo grande, eu sou um dos introdutores do sistema de informatização dos dados 
dos alunos e quando nós tivemos o primeiro contacto com o programa e íamos já para o 



encomendar, para o comprar, um dos comentários que nós fizémos foi o seguinte: “com 
este programa, os directores de turma lançam as notas e as faltas, imprimem uma pauta 
que depois levam para ver se está correcto ou não, a partir deste momento deixaram de 
existir conselhos de turma”. Porquê? Porque o facto de estar o professor a lançar a nota, 
de estar a comparar os resultados, inclusivamente aquela capacidade que tínhamos 
perante as fichas de acompanhamento, o que o aluno tinha no 1º período, no 2º e depois 
no 3º, ao ponto de nós dizermos: “calma aí, nas últimas reuniões vai ser obrigatório, 
juntamente com a ficha individual dos alunos, levar o registo biográfico para serem 
verificadas as médias, para verem a progressão, como elemento de ponderação”. 
Portanto, a questão da informatização tornou muito material, muito instrumental o 
Conselho de Turma…O mecanismo e aquilo que eu estou a sentir este ano e mais do que 
o ano passado, até porque incide especificamente na análise dos resultados e à bocado 
nós estávamos ali a chegar a essa conclusão, modificam a maneira de estar e a actuação 
dos professores nos conselhos de Turma. Começou-se já a fazer e espera-se que isso 
continue uma análise de grupo de turma, global, uma análise individualizada do aluno, 
começaram-se a identificar os problemas, começaram-se a propor estratégias adequadas 
para cada uma das situações. Foi conseguido com o primeiro relatório e com a forma 
como foi divulgado o primeiro relatório de auto-avaliação, agora em Janeiro. As 
primeiras propostas que houve em termos de propostas de alteração dessas situações 
aparecem em Setembro e Outubro, mas no primeiro período nós verificámos que apesar 
da proposta de novos instrumentos de registo, não aparecem, houve ali uma falta de 
comunicação, mas perante o relatório que foi apresentado depois em Janeiro e a actuação 
no 2º período há uma actuação diferente. Portanto os mecanismos de auto-avaliação 
entraram num campo em que faziam falta, porque como se fazia anteriormente – assentar 
na avaliação externa, temos os pontos fortes, vamos tentar mantê-los e vamos tentar 
superar os fracos. Estes fracos acabam por não ser fracos, são os da realidade da escola e 
quem vem de fora diz sempre: “tem que fazer mais…”. Ainda que nós saibamos, e isto 
não é uma ideia só minha, a auto-avaliação surgiu um bocado também por causa dos 
rankings e uma aposta da direcção da escola: “vamos apostar este ano”…eu por acaso 
não acompanhei o processo da escolha do campo de actuação, mas tenho a impressão que 
terá sido esse, os rankings, “estamos a baixar, isto não pode ser, a escola não pode estar 
nesta posição, vamos combater a questão do insucesso e vamos avançar nessa 
perspectiva”. 
 
Idália – Diga-me como é que apareceu na equipa de auto-avaliação… 
 
E5 – Eu não sei…primeiro começaram…”olha estamos a pensar em ti para a equipa de 
auto-avaliação”. 
 
Idália – Começaram…quem? 
 
E5 – Os outros elementos da equipa. E eu disse: “Não sei…eu tenho muito que fazer e já 
estou um bocado velho”. Depois arranjaram outro argumento, como se estava a pensar 
num alargamento da equipa, portanto em termos da comunidade escolar, abrangendo os 
outros professores, os alunos, os próprios encarregados de educação e inclusivamente o 
conselho geral acabei por aparecer aqui como sendo o elo de ligação ao Conselho Geral, 



o que trouxe uma grande polémica porque depois o Conselho Geral na pessoa do seu 
presidente que conheceu há bocadinho, acabou por considerar que tinha sido um abuso 
por o Conselho Geral não me ter nomeado para nada, e é verdade. 
 
Idália – Então tinha que ser nomeado pelo conselho geral? 
 
E5 – Acharam eles que sim. Para ser considerado como o elo de ligação ao conselho 
geral, porque era ao mesmo tempo elemento do conselho geral, devia ser o conselho geral 
a nomear-me. Eu tive que dizer: “calma aí que eu não fui para a equipa de auto-avaliação 
por pertencer ao conselho geral”. Então usaram esse argumento:” está bem, se é assim, 
deixa estar”. O que eu senti era que havia necessidade de o conselho geral se tornar mais 
activo do que aquilo que tem sido até agora. Eu acho que não tendo sido nomeado pelo 
conselho geral o facto de eu estar lá conseguia conciliar as duas coisas e tanto foi que foi 
feita a proposta para a equipa ser alargada mais cedo e apareceram mais duas pessoas do 
conselho geral que fazem parte da tal equipa alargada. Portanto, nós temos a tal equipa 
activa que está a trabalhar no terreno, e depois temos uma equipa mais alargada para 
última reflexão do trabalho que está a ser realizado. 
 
Idália – Quem é que faz parte dessa equipa alargada? 
 
E5 – Professores, funcionários, encarregados de educação…, isto também para não ser 
uma equipa que pareça independente, mas ser uma equipa que acaba também por ter uma 
supervisão, dos outros órgãos, o que facilita depois a comunicação dos resultados. 
 
Idália – Eu ía perguntar-lhe qual foi a reacção dos elementos da equipa à sua entrada, 
mas se foram eles a convidá-lo… 
 
E5 – Pois, acabaram por me convencer. Aliás, houve outro argumento que era a questão 
de não se perspectivar qualquer mecanismo de auto-avaliação nesta escola que tivesse em 
vista os outros cursos, estava orientado apenas em função do ensino regular…a questão 
do ensino não diurno…foram direitinhos ao meu ponto fraco. Sem dúvida, até porque os 
primeiros inquéritos em relação à perspectiva da escola, à razão da escolha da escola, da 
escolha dos cursos, eu ainda quero debater melhor isso, porque me dava a sensação que 
por motivos externos e também por uma política interna, que os candidatos ao ensino 
nocturno aqui da escola estavam a ser indevidamente canalizados para cursos RVCC e 
EFAS e eu aqui tenho uma opinião muito pessoal e posso discutir com quem quiser. 
Acho que acabar com o sistema de ensino regular nocturno é tirar a oportunidade a 
qualquer adulto da nossa praça aqui, do nosso meio social de se perspectivar e ter uma 
vida académica diferente daquela que têm. O facto de nós termos tão poucos alunos a 
optarem pelos módulos capitalizáveis foi porque houve uma pressão bastante grande, eu 
não sei, não merece a pena dizer a nível de quem, com o argumento de que os módulos 
iriam acabar, que era muito melhor irem para o sistema R. O que é certo é que logo 
quando começaram as primeiras perspectivas, essas novas oportunidades em termos de 
apalparem terreno para ver se era viável ou não a substituição das unidades capitalizáveis, 
fui das primeiras pessoas a ter conhecimento desse modelo, e eu disse logo:” não 
brinquem, não brinquem com isto…” e diziam-me: “isto vai-te acabar com as 



unidades…não vai…não vai porque eu não deixo que isto não tem sentido nenhum”. Eu 
não trabalhei ainda com os EFAS, estou a trabalhar com os RVCCS, mas vamos 
debatermo-nos com uma grande problemática, não é só ao nível da escola, mas é ao nível 
geral e quando se fala na desmotivação dos alunos e inclusivamente dos alunos que 
optaram pelo subsistema dos módulos capitalizáveis à noite, eles sentem um bocado o 
peso das facilidades que são dadas a uns para as dificuldades que são levantadas aos 
outros. Porque se eu me referir em relação às unidades capitalizáveis, os alunos da noite 
estavam a ser muito penalizados, estes muito mais. Porquê? Os programas são iguais aos 
do dia e os exames nacionais, tudo bem, são os mesmos, mas também têm que apresentar 
um sucesso 100%, portanto, no final de cada período, eles têm que ter positiva portanto e 
lá está, aquilo é como se fossem exames. Agora, o que é certo é que eles acabam com a 
noção que saem com uma certificação de 12º ano que lhes garante uma melhoria de 
desempenho em termos profissionais, até porque sabem discutir já assuntos e sabem falar 
com as pessoas, que lhes abre perspectivas de cursos superiores. Daí que, perante a 
ameaça que iam acabar, acho que aqui na escola houve uma política um bocado 
penalizadora para se manter isso, se calhar era a intenção do próprio ministério a dizer 
que não queria continuar com esse subsistema. Agora tem que haver uma resposta ao 
ensino de adultos, ensino/formação, mas mesmo formação e que não pode passar só pela 
validação de competências. Veremos o futuro o que é que nos traz. 
 
Idália – Qual é o papel do conselho geral? 
 
E5 – O papel do conselho geral é aquele que está atribuído pela legislação, no fundo é 
aprovar todos os documentos que são exarados a nível de escola que vêm do conselho 
pedagógico e dos departamentos. O regulamento interno passa por lá, o plano de 
actividades passa, o projecto educativo, o orçamento da escola passa por lá, devia 
passar…é das tais coisas…realmente é o órgão máximo e é aquele que nos continua a dar 
umas certas garantias de democratização do serviço que prestamos, porque em tudo 
aquilo que eu já frisei que levou à desmotivação dos professores, nós somos competentes, 
desempenhamos, não nos podem obrigar a desempenhar para além das nossas funções, 
acho que o conselho geral ainda é uma amostra disso porque como é eleito mantém ainda 
um papel de supervisão, um bocadinho de vigilante em relação a isso. Agora, se me 
perguntassem assim: “devia ser mais interventor?” Devia, sem dúvida nenhuma, muito 
mais e nós temos um exemplo do que nos aconteceu agora com as obras da escola, devia 
ser muito mais interventor porque acaba por cair numa situação, como é que hei-de 
dizer…acaba por assinar de cruz os documentos que a direcção nos leva. 
 
Idália – Qual é a visibilidade que a auto-avaliação tem nesse órgão? 
 
E5 – As coisas chegam lá…é a própria metodologia que foi utilizada este ano. Sempre 
que há relatório a apresentar, sempre que há resultados a apresentar, esses resultados são 
apresentados aos vários órgãos da escola. A equipa alargada é a primeira a receber essa 
informação, o conselho pedagógico, os departamentos e o conselho geral têm uma sessão 
específica para apresentação dos resultados para além de que recebem os documentos. 
 
Idália – Quem é que transmite essa informação, é o G? 



E5 – Não, é a própria equipa, vai lá a equipa, e deve ir que é para responder a questões, 
no fundo para responder a questões, estabelecer-se a discussão… 
 
Idália – Estão agendadas reuniões como? 
 
EEAA5 – Dependem da altura em que surgem os relatórios, portanto tenho a impressão 
que agora, logo que acabemos esta fase, vai haver reunião para isso, houve uma no 
segundo período com os resultados do primeiro e vai haver agora outra. 
 
Idália – Esqueci-me de lhe perguntar…a partir de que data é que entra na equipa de auto-
avaliação? 
 
E5 – Foi este ano, em 2009. 
 
Idália – Ficou com a noção de que a equipa de auto-avaliação utiliza algum projecto 
específico, algum modelo para exercer a sua actividade? 
 
E5 – No fundo aquilo que quer perguntar é qual é a base teórica ou 
científica…existe…vamos lá ver, aquilo que eu considero, e eu disse-lhes logo, cuidado 
que a minha prática neste sentido e a própria formação não tem muito a ver com isso, mas 
acredito que pelo menos, até pelo acompanhamento que tinham de uma pessoa, agora não 
sei o nome dele…Dr… 
 
Idália – Natércio… 
 
E5 – Natércio, portanto, a I e a F eram aquelas que eu considero que tinham o 
background necessário, o acompanhamento necessário, daí aquilo que eu disse 
inicialmente, mas isso surge porque não utilizaram talvez a melhor metodologia na altura 
e se calhar também porque tiveram um bocado de receio disso… 
 
Idália – Está a falar de quê, da ideia inicial que tinha sobre a auto-avaliação? 
 
E5 – À ideia inicial que tinha e que não era só minha, era uma ideia geral. O meu papel e 
aliás foi a condição que eu lhes propus – “em termos de formação nem estou muito 
virado para aí, agora naquilo que é a minha prática, a análise que eu faço da minha 
prática, a consciência que eu tenho dessa prática, podeis utilizá-la à vontade porque 
realmente a experiência é alguma no funcionamento das coisas”. Os mecanismos, as 
estratégias, os instrumentos específicos tem a ver com elas. 
 
Idália – Neste momento sente-se integrado na equipa? 
 
E5 – Sim, sim, aliás eu quando me meto em determinado projecto, determinado trabalho 
é para trabalhar, não é para ver as vistas, naquilo que posso intervir, intervenho. 
 



Idália – E relativamente ao impacto que a auto-avaliação tem neste momento na escola, 
em relação aos outros professores, aos funcionários, aos alunos…já lhes passaram 
alguma coisa, alguma mensagem? 
 
E5 – Eles têm consciência de que existe aqui um grupo…eu não quero chamar vigilante, 
mas que está atento àquilo que se passa na escola, eu acho que sim, que as pessoas já têm 
consciência disso, e lá está, na prática é o que nós verificámos agora, entre as primeiras 
reuniões, dos conselhos de turma, e das segundas, nota-se uma maior preocupação. A 
própria aceitação das alterações que nós, inclusivamente na ordem de trabalhos 
propusémos ao funcionamento dos conselhos de turma, a maneira como foi aceite, é um 
indicador para nós sentirmos que há mais a favor do que propriamente contra. Agora, sem 
dúvida nenhuma, há situações em que às vezes determinados resultados não nos caem 
bem ou que nos sentimos um pouco inferiorizados. Já me deparei com situações em que 
eu disse: “cuidado da maneira que…”, estava-se a falar da questão, da falta de 
sensibilidade e do fraco desempenho que às vezes os conselhos de turma tinham e que me 
respondem numa reunião de departamento: “ai eu fiz, eu fiz, eu fiz…”, toda a gente tinha 
feito. Eu disse: “desculpem lá, mas não, ninguém fez!” Por acaso tinha sido eu a ler as 
actas e eu tinha lá os resultados: “10º A…Querem ver? Eh pá, não é preciso já.” Portanto 
é aquela coisa entre a realidade e a aparência e acho que isso serviu um bocado de 
chamada de atenção para dizer assim: “calma aí porque realmente o mecanismo existe e 
está a funcionar…”, e funcionou plenamente. 
 
Idália – Mostra as mudanças que existiram na escola, na mentalidade das pessoas, no 
clima da escola? 
 
E5 – Exacto, bem o clima como é que se há-de chamar a isso…é como as estações do 
ano, enquanto não aparecem resultados e às vezes aquele tipo de resultado menos 
positivo e que nos desagrada, não gostamos muito que ele seja comunicado, portanto, que 
seja tornado público, é lógico que nessas alturas o ambiente se torne um bocadinho 
agreste. No início do ano sentimos isso quando apresentámos o projecto, uma das 
perguntas era mesmo essa:”mas que capacidade têm vocês para realizarem um trabalho 
desses?” e há inclusivamente um colega que disse: “o ISO não sei quê…”, “não me fales 
nos ISOS porque isso estou eu farto de ler nos RVC, todos os formandos que lá tenho 
estiveram em cursos de formação dos ISOS, e eu disso também já sei, posso não perceber 
muito dos mecanismos mas já sei avaliar as coisas e os resultados, e não era eu que devia 
ter respondido sequer, era novato ali, mas parece que estavam a pôr em questão o que 
estavam a fazer ali meia dúzia de indivíduos que não sabiam o que estavam ali a fazer, 
que estavam ali só para se evidenciar ou só para isto ou só para aquilo e eu disse: “não, 
trabalho a mais já eu tenho, não vejam isso por esse sentido”, e a F e a I disseram que já 
não foi tão mau como nas primeiras vezes, porque também houve respostas mais directas. 
Agora, sem dúvida se nós nos enganamos, se há um lapso ou se há uma média um 
bocadinho mais mal feita ou se há uma leitura estatística que não é do agrado sofremos 
logo aí as represálias directas, quando no entanto os resultados são aqueles, a estatística é 
aquela, não mentem, agora a leitura que se faz já sabemos como é que ela é feita, isso traz 
sempre alguns dissabores, alguns azedumes… 
 



Idália – Qual é que acha que tem sido a atitude do órgão de gestão? 
 
E5 – Essa pergunta deve ser feita à F., porque …é melhor não falar disso…eu acho que 
às vezes os presidentes dos conselhos executivos e agora os directores, muitas vezes 
pensam nos problemas da escola mas em função deles próprios e não da escola em si… 
 
Idália – Talvez seja porque…a avaliação deles é através da escola… 
 
E5 – Sim…mas…a nossa avaliação também é através deles e às vezes fazem-se grandes 
injustiças e eu já o senti na pele. Agora que ela está empenhada que realmente o 
mecanismo de auto-avaliação, pelo menos no que se refere ao insucesso dê os seus 
frutos…está, sem dúvida, extremamente empenhada. 
 
Idália – Então e o apoio? 
 
E5 – O apoio até este momento tem sido total, na medida em que também…para já temos 
direito aos meios informáticos, ainda vamos podendo fazer impressões, o acesso à 
documentação é facilitada e as relações com a própria Direstora são abertas…e são leais, 
embora, pronto…já sabemos o que é que isso às vezes traz. Portanto acho que em termos 
de relações, não somos um mecanismo a trabalhar para a directora exclusivamente, mas a 
directora tem alguma influência no trabalho que se realiza, até pelas directrizes que nos 
dá para nos orientarmos na nossa actuação. Eu tenho a impressão que toda esta actuação 
após aquela opção de “vamos trabalhar este ano os resultados” que a partir daí a equipa 
teve autonomia para definir as estratégias e para definir o caminho. O empenhamento é 
grande por parte da directora e o apoio também é grande. 
 
Idália – De uma forma geral quais são as vantagens da auto-avaliação e quais são os 
constrangimentos, se é que eles existem… 
 
E5 – Constrangimentos existem sempre, porque no fundo é pôr a nu alguns dos pontos 
fracos e não se gosta, nós temos consciência deles, até os discutimos, agora é lógico que 
há muitos condicionantes, há muitas situações, já referi algumas que não dependem de 
nós, nós acabamos por ser vitimas daquilo que está a acontecer lá fora, tudo aquilo que 
são as alterações, não digo só globais mas também locais, sem dúvida nenhuma, aquela 
questão do desrespeito pelos professores, eu nunca tive problemas mas sei que há aí 
colegas que não merecem ter um tratamento daqueles por parte dos alunos e no entanto 
recebem, eu até digo aos meus colegas que até tenho medo de ir dar aulas de dia porque 
se me aparecer uma situação daquelas eu não sei o que é que farei, se calhar perco a 
cabeça, já não tenho idade para estar…já tenho netos, já tenho um neto, não estou para 
um fedelho de 16 ou 17 anos chamar-me nomes ou mandar-me ir dar uma volta, tenham 
paciência, agora nós discutimos isso e temos consciência disso. Dos pontos positivos 
também temos consciência deles, no fundo isto é criar um quadro de honra que orgulha 
aqueles que lá estão inscritos mas que dá assim um bocadinho de tristeza àqueles que lá 
não estão. 
 
Idália – E quais são aqueles que lá estão inscritos nesse quadro de honra? 



E5 – Às vezes não são os melhores…esse é o problema, eu posso ter maus resultados 
porque realmente tenho uma turma que é do piorio, isto é tão subjectivo, tão subjectivo, 
depois tratar isto com paridade, dentro de padrões de igualdade é extremamente difícil. 
 
Idália – Então podemos dizer que uma desvantagem é esse tratamento que é difícil? A 
vantagem será o conhecimento dessa realidade? 
 
E5 – Exacto. A auto-avaliação traz a nu a realidade mas pode ferir susceptibilidades 
porque realmente são mecanismos que não dão lugar à diferenciação. É como a avaliação 
de professores, um é muito bom nesta área, outro é naquela… 
 
Idália – Por mim terminei, só tenho a agradecer-lhe, muito obrigada. 



Entrevista à Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação (PAPEE) 
8-Julho-2010 
 
1. Caracterização da associação de pais e seu funcionamento 
Idália - Apresentação de si própria e da Associação de pais da escola  
 
PAPEE - Sou Assistente Social de formação, há 20 anos e, presentemente, dirijo uma instituição de 
apoio a idosos no Barreiro. A associação é constituída por 9 pais (2 do 10º, 5 do 11º e 2 do 12º), que se 
reúnem frequentemente e definem algumas estratégias de intervenção, em articulação com a escola.  
 
Idália - A escola não tinha associação de pais, quando foi criada? 
 
PAPEE - Esta associação foi formalmente constituída em Maio de 2009, como resultado do trabalho de 
5 pais, ao longo do ano lectivo 2008/2009, que formaram uma comissão instaladora e trataram de toda a 
burocracia (criação e publicação de estatutos, constituição dos vários corpos, registo da associação). A 
conjugação de esforços por parte destes EE deveu-se ao facto de a própria direcção, em reunião com 
todos os pais, ter referido a importância de uma associação na escola e ter apelado à mobilização dos 
pais.   
 
Idália - Como escolheram a presidente da associação de pais?  
Como fui eu a voluntariar-me para constituir a associação e coordenar o grupo, decidimos que seria eu a 
presidente. 
 
Idália -Com que regularidade reúne a associação de pais? 
 
PAPEE -Mensalmente 
 
Idália -Tratam de que tipo de assuntos? 
 
PAPEE - Questões que nos são colocadas por alguns EE , as quais encaminhamos e articulamos com os 
directores de turma ou com a direcção (problemas de indisciplina na sala de aula, dificuldades no 
relacionamento prof/turma ou prof/aluno); 
- Trabalhar com os EE questões relacionadas com a sua participação na vida escolar do seu educando; 
- Divulgação de informação junto dos EE (elaboração de folhetos, boletim, cartas); 
- Articular com EE representantes de turma e ajudá-los a perceber qual o seu papel na turma; 
- Trabalhar com grupos da escola (prof e SPO) na discussão e implementação de medidas específicas no 
âmbito da indisciplina, sexualidade, … 
- Recepção aos novos alunos e EE no início do ano lectivo 
 
Idália - Tem tido reuniões com o conselho executivo ou com o presidente da assembleia de escola?  
 
PAPEE - Tenho tido várias com a direcção. 
 
Idália - Está presente nas reuniões do conselho pedagógico? 
 
PAPEE - Sim, sempre.  



Idália - Quantos pais estão presentes nas assembleias? 
 
PAPEE - A participação dos pais nas assembleias é muito inconstante, pois já chegamos a ter 5 pais e 
noutras 35. Contudo, onde há uma participação mais notória é nas reuniões que fazemos com os 
representantes de turma. 
 
Idália - De um modo geral que ideia têm os pais, desta escola e dos professores? 
 
PAPEE - Na generalidade, os EE têm uma imagem bastante positiva da escola e dos professores. É uma 
escola aberta aos pais, em que as suas sugestões e preocupações são ouvidas e na qual se trabalha para o 
sucesso dos alunos. É claro que muitos ajustes se têm de ir fazendo relativamente às estratégias 
utilizadas, mas é por isso que todos vamos trabalhando em conjunto, para que estes ajustes sejam feitos 
em tempo útil e de modo a serem ultrapassados os constrangimentos. 
 
Idália - Qual é que acha que é a opinião dos professores acerca dos pais?  
 
Felizmente a direcção e alguns dos professores vêm os EE como um agente activo no processo 
educativo, alguém com quem é importante articular e definir estratégias e objectivos a alcançar. No 
entanto, ainda há quem nos veja como alguém que não facilita o processo e que só existe para questionar 
tudo o que é feito. Nesta escola posso dizer que tem sido um privilégio trabalhar com alguns 
professores, tendo-se constituído parcerias muito interessantes e profícuas.    
 
Idália - Para além dos contactos que têm com os directores de turma, relacionados com os seus 
educandos, os pais participam de mais alguma forma na vida da escola? 
 
PAPEE - A maior parte não está disponível para fazer muito mais do que ir às reuniões de avaliação, 
mas existem alguns pais que colaboram em algumas actividades, seja de carácter solidário, sejam 
exposições. Por sua vez, os representantes de turma participam de uma forma mais activa, na medida em 
que definem propostas e implementam algumas dinâmicas, nomeadamente junto dos pais da respectiva 
turma. É claro que se falamos da associação, o envolvimento é grande, na medida em que participamos 
em vários grupos de trabalho, articulamos com os directores de turma sobre alguma situação 
problemática, articulamos com a direcção na definição de estratégias a implementar 
 
Idália - As turmas têm representantes dos pais? Eles participam geralmente nas reuniões de conselho de 
turma? 
 
PAPEE - O representante da turma só é chamado a participar em reunião de conselho de turma quando 
surgem problemas que requerem uma intervenção rápida e concertada. 
 
Idália - Os pais solicitam ajuda por parte da associação, quando há problemas com os seus educandos? 
 
PAPEE - Alguns sim, mas ainda em número muito reduzido. 
 
Idália - E a associação, que tipos de contacto estabelece com os pais da escola? 
 



PAPEE - A associação tem procurado chegar até aos pais promovendo encontros, nos quais ausculta as 
suas necessidades e tenta abordar algumas temáticas que considera importantes. Temos trabalhado as 
questões da indisciplina, do saber-estar, da participação dos pais na escola, do papel do representante de 
turma, muitas vezes em articulação com o SPO. 
 
Idália - Projecto educativo e plano anual de actividades – considera importantes estes documentos? 
 
PAPEE - Muito importantes, pois é com base neles que se desenvolve toda a actividade da escola e que 
se vão definindo as prioridades de intervenção e a articulação entre os vários projectos.  
 
Idália - Os pais participam na elaboração destes documentos? 
 
PAPEE - Sim. 
 
Idália - Os pais, de um modo geral conhecem o projecto educativo da escola dos seus filhos? 
 
PAPEE - Sim, porque este foi apresentado pela equipa aos pais que se deslocaram à reunião, para além 
de estar disponível no site da escola. 
 
2. Implementação da auto-avaliação na escola 
Idália - Como e quando soube que a escola estava a implementar um processo de auto-avaliação? 
 
PAPEE - Logo no início do processo durante a reunião de conselho pedagógico. 
 
Idália - Esteve presente nas reuniões da equipa de auto-avaliação? 
 
PAPEE - Não, porque me informaram só terem realizado recolha e tratamento de informação e não 
reuniões para análise de dados.  
 
Idália - Quem, e de que forma a esclareceu sobre o que era a auto-avaliação e o modo como ia ser 
implementada? 
 
PAPEE - Fui esclarecida ao mesmo tempo que a restante equipa do conselho pedagógico. 
 
Idália - Acompanhou o desenrolar do processo? De que forma? 
 
PAPEE - A informação a que tive acesso foi sempre através das reuniões do Cons. Pedagógico. 
 
Idália - Qual a colaboração prestada?  
 
PAPEE - Os meus contributos resumiram-se apenas a alguma sugestão ou reflexão efectuada em 
conselho pedagógico. 
 
Idália - Como considera a actuação da equipa de auto-avaliação? 



PAPEE - Penso que a equipa conseguiu chegar a muitos dos professores e recolher informação 
pertinente sobre os resultados obtidos pelas turmas, problemas e/ou necessidades identificadas, 
estratégias utilizadas pelos professores, etc. No entanto, o mesmo não aconteceu em relação aos EE. 
 
Idália - Tem conhecimento dos efeitos da auto-avaliação na escola, dos resultados produzidos? 
 
PAPEE - O trabalho realizado por esta equipa tem sido bastante válido, pois tem-nos permitido 
melhorar questões de funcionamento importantes, aperfeiçoando estratégias e procedimentos. 
 
Idália - Qual o impacto da auto-avaliação na escola? Que mudanças originou? 
 
PAPEE - A auto-avaliação permitiu-nos identificar algumas situações a trabalhar com os alunos, 
professores e EE, o que nos levou a reflectir sobre as dinâmicas desenvolvidas e a organizarmo-nos em 
pequenos grupos para criarmos e concretizarmos novas abordagens, todas elas com vista a uma maior 
qualidade do serviço prestado. 
 
 
3. Percepções sobre a avaliação 
Idália - Teve conhecimento do relatório de avaliação externa da escola? Como foi informada? 
 
PAPEE - Tive conhecimento do relatório através da directora da escola, que me facultou uma cópia e 
fui também um dos 5 EE que participou na reunião com a equipa da IGE. 
 
Idália - Acha que o relatório traduz bem a realidade escolar? 
 
PAPEE - Considero terem existido alguns aspectos que foram vistos de forma isolada e não num 
contexto específico, o que prejudicou a escola. 
 
Idália - Um dos pontos fracos referido no relatório de avaliação externa relativamente à auto-avaliação é 
a equipa ser constituída exclusivamente por docentes. Concorda?  
 
PAPEE - Sim, porque considero que os grupos devem ser diversificados, de modo a garantir que a 
análise dos resultados obtidos seja o mais abrangente possível e inclua abordagens diversificadas. Na 
verdade, as propostas de melhorias resultantes da auto-avaliação, devem incluir todos os agentes 
envolvidos, nomeadamente os pais, os alunos e os funcionários. Sem uma constante articulação entre 
todos e sem objectivos comuns definidos não se consegue mudar actuações. 
 
Idália - Acha que os pais devem ter um papel activo no processo de auto-avaliação? 
 
PAPEE - Sim, porque, conforme disse anteriormente, é uma forma de se sentirem envolvidos no 
processo e, simultaneamente, de se responsabilizarem pelos objectivos definidos em conjunto. 
 
Idália - E os outros pais? Qual a sua percepção?  
 



PAPEE - Em relação aos pais que fazem parte da associação, todos consideram importante esta 
participação. Em relação aos restantes, não os auscultamos individualmente, mas sabemos que alguns 
são da mesma opinião. 
 
Idália - Embora seja obrigatório, acha positivo que a escola implemente um processo de auto-avaliação?  
Considera importante esta prática? Foi um processo facilitador para uma melhor compreensão da 
realidade da escola? 
 
PAPEE - Foi um processo importantíssimo e que penso a escola tem conduzido e abordado muito 
seriamente. No entanto, considero que para alguns docentes não é fácil gerir o processo de mudança que 
tem de ser implementado de seguida, pois é sempre difícil mudar mentalidades. 
 
Idália - Na sua opinião a obrigatoriedade de prestação de contas por parte da escola é feita para exercer 
maior controlo (fiscalização) sobre as escolas ou também pode contribuir para a sua melhoria e ajudar a 
desenvolver-se?  
 
PAPEE - Depende sempre de como esse controle é feito. É claro que ele tem de existir sempre, para 
garantir uma homogeneidade de procedimentos e a eficácia do funcionamento, mas se não for realizado 
de forma correcta acaba por ser um impedimento ao bom funcionamento de uma escola e põe em causa 
todo o esforço de uma equipa. 
 
 
 
MUITO OBRIGADA! 
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