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ANEXO A 

Síntese das cinco abordagens mais significativas para este estudo de avaliação 

 

 Modelo CIPP 

Abordagem 

orientada para 

o consumidor 

Avaliação 

deliberativa e 

democrática 

Avaliação 

centrada na 

utilização 

Avaliação 

responsiva 

Ontologia 

Realidade única 

com 

possibilidade de 

ser perpectiva 

de formas 

diferentes  

 

Realidade 

única com 

possibilidade 

de ser 

perpectiva de 

formas 

diferentes 

 

Realidade 

construída 

socialmente 

 

Realidade 

única com 

possibilidade 

de ser 

perpectiva de 

formas 

diferentes 

 

Realidade 

única com 

possibilidade 

de ser 

perpectiva de 

formas 

diferentes 

Epistemologia 

Recusa a 

doutrina da 

avaliação livre 

de valores 

Recusa a 

doutrina da 

avaliação livre 

de valores 

Recusa a 

doutrina da 

avaliação livre 

de valores 

Recusa a 

doutrina da 

avaliação 

livre de 

valores 

Recusa a 

doutrina da 

avaliação livre 

de valores 

Metodologia Ecléctica 
Listas de 

verificação 
Ecléctica Ecléctica Ecléctica 

Concepção de 

avaliação 

Avaliação como 

investigação 

sistemática 

sobre o valor de 

um determinado 

objecto 

Processo de 

determinar o 

mérito, o valor 

e o significado 

de algo 

Processo de 

deliberação 

democrática 

com vista à 

melhoria social 

 

Processo 

participado 

pelos 

próprios 

utilizadores e 

tendo em 

conta a 

utilização da 

avaliação 

Processo 

fortemente 

participado e 

centrado no 

stakehodlers 

para 

determinar o 

valor de algo 

Papel dos 

stakeholders 
Activo Passivo Activo Activo Activo 

Papel do 

avaliador 

Responsável 

pela 

planificação e 

implementação 

da avaliação 

Responsável 

por uma 

estratégia que 

auxilie os 

consumidores 

nas suas 

escolhas  

Responsável 

por uma 

estratégia com 

vista à 

instauração de 

valores 

democráticos 

Facilitar o 

juízo de valor 

e a tomada de 

decisão pelos 

utilizadores 

Julgar o 

sucesso ou 

insucesso de 

um programa, 

respondendo 

aos diferentes 

requisitos de 

informação 

dos 

stakeholders 

Propósito da 

avaliação 

Avaliar a 

qualidade de 

produtos e 

serviços; 

Função 

formativa e 

sumativa 

Elaborar um 

juízo de valor 

sobre um 

objecto, tendo 

em conta o seu  

contributo para 

o bem-estar 

dos 

consumidores 

Objectivo 

social de 

conciliação de 

perspectivas, 

de 

compreensão 

mútua, de 

consenso social 

Ajudar os 

utilizadores a 

seleccionar o 

conteúdo, 

métodos, 

teorias e usos 

mais 

adequados à 

sua situação 

Produzir 

informação 

que possa 

guiar decisões 

Conceitos-

chave 

Contexto, input, 

processo, 

produto 

Consumidores 

Inclusão, 

deliberação, 

democracia 

Uso, 

situacional, 

pessoal 

Processo, 

qualidade 
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ANEXO B 

 

ÁREAS DE FORMAÇÃO DOS CURSOS EFA 

 

Artesanato 

Audiovisuais e Produção dos media 

Biblioteconomia, Arquivo e Documentação 

Ciências Informáticas 

Comércio 

Construção civil e Engenharia civil 

Construção e Reparação de Veículos a Motor 

Contabilidade e Fiscalidade 

Cuidados de Beleza 

Desporto 

Electricidade e Energia 

Electrónica e Automação 

Enquadramento na Organização / Empresa 

Finanças, Banca e Seguros 

Floricultura e Jardinagem 

Gestão e Administração 

História e Arqueologia 

Hotelaria e Restauração 

Indústria do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro 

Indústrias Alimentares 

Indústrias Extractivas 

Marketing e Publicidade 

Materiais 

Metalurgia e Metalomecânica 

Pescas 

Produção Agrícola e Animal 

Protecção de Bens e Pessoas 

Protecção do Ambiente 

Saúde 

Secretariado e Trabalho Administrativo 

Segurança e Higiene no Trabalho 

Serviço de Apoio a Crianças e Jovens 

Serviços de Transporte 

Serviços Domésticos 

Silvicultura e Caça 

Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica 

Tecnologias de Processos Químicos 

Trabalho social e orientação 

Turismo e Lazer 

 

 

 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 5 

ANEXO C 

 

ENTREVISTA À DIRECTORA DA ESCOLA  

 

Data Prevista: 20 de Outubro de 2009 

Hora Prevista: 17h00 

Local Previsto: Escola Secundária  

 

o Objectivo da entrevista: 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita 

compreender de que forma a liderança de uma escola encara a iniciativa Novas 

Oportunidades, tanto em termos globais, como em termos concretos quanto ao 

funcionamento da mesma na sua escola. 

 

o Protocolo da entrevista: 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista: 

 

Tema Sub-temas Questões 

A Iniciativa  

Novas 

Oportunidades 

- as razões da adesão à 

iniciativa 

- perspectiva sobre o que é a 

iniciativa Novas 

Oportunidades 

Quais os aspectos que 

motivaram a adesão da escola à 

iniciativa Novas 

Oportunidades? 

 

Como definiria a iniciativa 

Novas Oportunidades? 

A iniciativa  

Novas 

Oportunidades  

no panorama 

educativo e 

social 

- benefícios da iniciativa 

Novas Oportunidades 

- problemas da iniciativa 

Novas Oportunidades 

- A integração da iniciativa 

Novas Oportunidades na 

escola 

- Impacto social da iniciativa 

Novas Oportunidades 

 

Considera que esta iniciativa 

traz algo de novo tanto à escola, 

como à sociedade? 

 

Que questões se podem colocar 

a esta iniciativa? 

 

Esta iniciativa veio, na sua 

opinião, alterar algo na escola 

como a conhecíamos até então? 

Reacção da 

comunidade 

educativa a esta 

iniciativa 

- mobilização dos recursos  

humanos 

- preconceitos / expectativas 

 

Como reagiu a comunidade 

educativa à implementação 

desta iniciativa na escola? 

Avaliação do 

desenvolvimento da 

iniciativa na escola 

até agora 

- aspectos positivos 

- problemas 

- aspectos a melhorar 

 

Que balanço faz da existência 

desta iniciativa nesta escola? 
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ANEXO D 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA À DIRECTORA 

 

E: O que motivou a escola a aderir à Iniciativa Novas Oportunidades? 

 

R: A questão dos cursos profissionais foi uma questão que foi imposta pelo Ministério 

da Educação no sentido em que os cursos tecnológicos passaram a cursos profissionais, 

e portanto a escola teve que fazer essa transição. Portanto foi uma imposição, por um 

lado, o facto de haver os cursos. Por outro lado, a oferta dos cursos tem obviamente a 

ver com um trabalho que a escola faz de oscultação quer dos interesses dos alunos, quer 

das necessidades do tecido empresarial do concelho. Também algum trabalho de ajuste 

com a oferta das outras escolas e portanto tentamos fazer uma oferta que seja coerente e 

que sirva todos os interessados. E portanto isto no que diz respeito aos cursos 

profissionais, que é uma matéria que valia a pena discutir com mais pormenor, porque 

julgo que não estão a constituir por si só a resposta que o sistema educativo precisa. E 

agora com o horizonte da escolaridade obrigatória de 12 anos, esta questão vai se 

colocar com mais pertinência, porque efectivamente eu julgo que os cursos profissionais 

não são ainda a resposta. Há uma franja de alunos que claramente não reúne ainda 

condições de concluir com êxito, com êxito no sentido em  que esta formação depois 

corresponde ao perfil de competências. O problema dos cursos profissionais é que há 

um perfil de competências à saída deste curso e, de facto, este perfil é de uma tal 

exigência quanto a mim até desproporcionada, porque a análise de alguns perfis daria 

ideia de que os alunos terminaram um mestrado. Portanto, há aqui alguma desproporção 

no meu entendimento e depois isto também se reflecte necessariamente na forma como 

decorre o processo de ensino-aprendizagem e claramente julgo que é uma preocupação 

que as escolas e o próprio sistema educativo vão ter que ter nos próximos anos. 

Rapidamente tem que se pensar nesta questão. Relativamente ao CNO, a escola tomou 

essa iniciativa, porque é uma forma de estar da escola. Era uma coisa nova. Havia a 

possibilidade de nos candidatar. Pareceu um desafio diferente. Nós já somos escola sede 

do centro de formação. E portanto achamos que era uma forma da escola também se 

abrir ao exterior, poder também constituir uma resposta às necessidades da comunidade. 

Temos muitos parceiros no exterior da escola. E portanto achamos que esta era também 

uma forma da escola dar alguma coisa ao exterior. Em vez de estarmos só a pedir, 
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podemos também dar. Foi neste desafio. Não foi numa perspectiva conceptual, não. Um 

desafio de abertura da escola ao meio claramente. 

E: E relativamente ao CEF? 

 

R: Os CEFs não. Os CEFs são uma coisa distinta. Já existiram CEFs na escola. Os CEFs 

lá está. Os CEFs nascem quando emerge a necessidade de darmos uma resposta 

formativa a alunos para os quais o percurso regular não está a funcionar. Portanto 

miúdos que têm uma idade já muito distinta dos seus pares, portanto do ano de 

escolaridade em que estão inseridos; alunos com fraquíssimas expectativas em relação à 

escola, muitas vezes uma forte desmotivação, um atraso já grande em termos das 

competências adquiridas, que depois também impedem e complicam o funcionamento 

normal das aulas em turmas regulares. E portanto quando a escola constata que há um 

grupo de alunos nestas condições pode, e deve, encontrar uma solução formativa para 

estes alunos. Aquilo que nos fizemos foi em parceria com a escola básica 1,2, 3 e, uma 

vez que entre os nosso alunos de terceiro ciclo e os alunos deles de terceiro ciclo havia 

um universo que merecia e precisava duma resposta, aquilo que nós fizemos foi 

destrinçarmos as ofertas. A escola básica fez uma oferta mais direccionada para as 

meninas, portanto mais capaz de cativar e de motivar as meninas. E nós fizemos uma 

oferta mais motivada para os meninos. O curso decorreu com sucesso, com mais 

sucesso do que nós esperaríamos. Isso traz depois um outro tipo de problemas e que têm 

a ver com a questão dos cursos profissionais. Estes alunos, querendo prosseguir estudos, 

e devendo, porque nós muitas vezes acabamos por ter os miúdos que têm um grande 

afastamento, mas depois estes miúdos com 16/17 anos concluíram o 9º ano. Alguns 

fazem uma tentativa de entrada no mercado de trabalho e alguns ficam, porque eram de 

facto miúdos que não queriam de todo continuar a trabalhar. Portanto o estágio corre 

bem, acabam por criar uma boa relação com a empresa. Há um convite, ficam. Temos 

situações dessas. Há outros miúdos que são aqueles miúdos que não têm dificuldades de 

aprendizagem, mas que há coisas mais giras para fazer. Também não querem trabalhar. 

Eles não estão muito interessados em estudar, mas também não estão interessados em 

trabalhar. E portanto quando acabam o CEF, ir trabalhar também não lhes apetece 

muito. Portanto bora lá continuar na escola, porque esta vida de estudante é que está a 

dar. Onde é que eles vão ingressar? Num curso profissional. O problema é que há uma 

grande desarticulação entre a estrutura curricular dos cursos profissionais e a estrutura 

curricular dos CEFs. Este é que é o problema. Enquanto que esta articulação existe entre 
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os cursos regulares, o 9º ano regular. O aluno pode ter mais ou menos dificuldade, numa 

área ou noutra, na matemática, normalmente é o calcanhar de Aquiles. Mas, tiveram 

essa preparação, mal ou bem. Nós aqui temos uma situação caricata de alunos que 

foram para o curso de informática, têm Físico-Química. Nunca tiveram, nunca lhes 

foram leccionados os conteúdos basilares daquela área. E portanto, lá está, os cursos 

profissionais não são uma resposta. Aquilo que vai acontecer é que vamos continuar a 

ter alunos em CEF, porque é inevitável, por mais que se tente fazer um 

acompanhamento, eles surgem. E às vezes não surgem num ano. Isto às vezes está dois 

ou três anos mais calmo e depois emergem dois ou três miúdos, embora agora a oferta 

seja maior a nível do concelho e os directores de turma tenham a preocupação de fazer 

um encaminhamento mais precoce, o que tem vantagens e desvantagens, é como tudo. 

Mas, às vezes é feito este encaminhamento. O que é certo é que, fazendo o CEF na 

nossa escola ou noutras escolas, o que é certo é que uma fatia grande destes miúdos não 

quer entrar no mercado de trabalho hoje. No futuro não vai entrar porque até aos 18 

anos têm de ficar na escola. E portanto ficar na escola, para quê? Só podem fazer 

profissionais. Não têm preparação para fazer profissionais. Isto é uma questão que 

merece, julgo eu, uma enorme preocupação por parte do Ministério da Educação. Há 

uma desadequação muito grande entre a estrutura curricular, os conteúdos 

programáticos e o perfil de competências de um curso profissional com a matéria-prima 

que ali se recebe. Tem a ver com maturidade, tem a ver com os pré-requisitos, tem a ver 

com a motivação, com tudo isto. E é extremamente complicado, porque, os cursos, e 

bem, devem ser exigentes. A questão é que, do ponto de vista da aquisição do 

conhecimento, das aprendizagens, há alunos. E depois repare nós temos que dar 

prioridade aos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente. 

Muitos destes miúdos vêm com currículos distintos, vêm com condições especiais de 

avaliação. São miúdos que, e bem, foram ajudados a concluir o ensino básico, e bem. 

Não pode é agora haver a ilusão de que vão entrar num curso profissional, quase sem 

rede, porque depois aqui os conteúdos têm que ser cumpridos, os módulos têm que ser 

feitos. Aqui as condições especiais que podem existir para estes alunos serão 

eventualmente ao nível das condições de avaliação, ou seja, mais tempo para fazer um 

teste, perguntas de escolha múltipla, perguntas de correcção mais objectiva. Mas, os 

conteúdos, os conhecimentos, as competências têm que ser adquiridos, porque a estes 

miúdos é conferida uma certificação profissional. Estes miúdos vão ter um estágio, vão 

fazer uma Prova de Aptidão Profissional, portanto não podemos escamotear isto. E estes 
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miúdos claramente, e nós já nos estamos a debater com este problema, não têm perfil do 

ponto de vista pessoal e cognitivo e motivacional e social e por aí fora. Muitos destes 

miúdos não têm background para concluir com êxito isto. E depois isto é uma coisa 

complexa, porque depois a escola tem sempre que dar a cara para arranjar os estágios. E 

portanto temos que ir às empresas pedir os estágios, isto, aquilo, aqueloutro. Ora, se nós 

vamos recebendo alunos cada vez menos preparados para ingressar no curso, alunos que 

fazem com uma enorme dificuldade e absolutamente acompanhados, e ao colo, e de 

todas as formas. Muitas vezes estes miúdos na altura de ir para o estágio, por 

impossibilidade própria, não desenvolveram o perfil de competências que deviam ter 

desenvolvido para ir para estágio, mas vão e depois não fazem boa figura. E portanto a 

escola também teme que, a médio prazo, possamos ter alguma dificuldade na colocação 

dos alunos. Porque, então, mas agora vem para cá um miúdo que…eles não sabem, têm 

dificuldade em cumprir um horário, em entrar numa empresa, em perceber. Isto é um 

assunto que merece muita preocupação e rapidamente, porque isto agora já é muito 

complicado. Agora já é extremamente complicado, já temos muita dificuldade com os 

alunos que temos nos profissionais neste sentido. É um trabalho difícil, difícil porque 

são miúdos com pouca capacidade de trabalho, com poucos hábitos de trabalho, com 

pouca motivação para trabalhar, com pouco apoio em casa, com pouca vontade de ser 

apoiados na escola. Isto é um processo que se vai fazendo e eles vão melhorando ao 

longo de três anos. Mas, isto é duro, é um processo duro, complicado para eles, 

complicado para os professores, que se vai fazendo, mas é um percurso difícil, com 

resultados às vezes pequeninos, pequeninas vitórias, pequeninos sucessos. E depois a 

seguir há um perfil, depois há uma Prova de Aptidão Profissional, depois há um 

mercado de trabalho e há aqui às vezes um desfasamento grande, muito grande. Mas, 

pronto, isto de facto merece-me muita preocupação a questão dos cursos profissionais. 

Nós já tivemos a primeira leva de finalistas, o ano passado, terminou. E posso lhe dizer 

que sem grandes resultados. Terminaram duas turmas. Em cada turma apenas conclui o 

curso, porque foram ficando pelo caminho, e desistindo, e saindo, e tal e tal e tal, 

metade dos alunos. E depois lá está, porque estes miúdos vão para o profissional e 

depois eles têm que fazer as horas, e se faltam têm que recuperar as aulas, isto é uma 

grande maçada. E eles logo que podem, se podem abandonar a escola, abandonam a 

escola, pese embora só nos falte ir buscá-los a casa e às vezes até isso já acontece. Mas, 

não é fácil, isto é uma questão que se fosse fácil já estava resolvida, não é fácil. Mas, 

temos que reflectir muito seriamente nisto, porque está a acontecer uma coisa 
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absolutamente caricata, que é os miúdos, quando não conseguem fazer o profissional, 

porque é por módulos, porque tem a questão da recuperação das horas, vêm para um 

científico-humanístico. Mas eles vêm, porque é assim: ali não conseguiram, não 

conseguem, aquilo é uma maçada, cumprir horas é uma maçada, recuperar faltas é uma 

maçada, uma carga horária enorme é uma maçada. Não cumprem nada disto, portanto 

vão se inscrever para um científico-humanístico. Depois, como são alunos da escola, 

têm prioridade sobre os outros. Acabam por prolongar o insucesso e claro que não 

fazem nada. Fartam-se de faltar, fazem provas de recuperação, anulam a uma disciplina, 

a duas, a três, às tantas já abandonaram completamente. Depois para o ano voltam. Isto 

não é nada fácil. Merece alguma atenção por parte das entidades competentes e um 

debate sobre isto, porque isto para a escola, para mim, é uma preocupação. 

 

E: Houve algum acompanhamento da situação por parte da tutela? 

 

R: Não, nós às vezes manifestamos algumas preocupações quando é a questão das 

reuniões em que se define a rede, mas é uma conversa que não é sistemática, que não é 

formal. Às vezes há um desabafo. Houve agora uma grande pressão este ano, e aliás 

assistimos a um disse e não disse a propósito do curso de desporto, do tecnológico de 

desporto que ia passar a profissional, e depois já não ia, e depois ia outra vez e depois já 

não ia, e voltou a ir e voltou a não ir. E não foi. E lá está porque houve aí a capacidade 

por parte das instituições ligadas ao ensino da educação física, a capacidade de fazer 

pressão, no sentido de tornar evidente e claro que aquele perfil de competências não é 

adquirível num ano. Não era realista e nem sequer era responsável. E aquilo entre o vai 

e não vai, não havia programas, não havia isto e a coisa estacionou. Mas, de facto, falta 

fazer esta reflexão, falta claramente. Por exemplo, um curso de programação de 

informática. Então quer dizer um programador estuda cinco anos e depois ainda via 

fazer especializações e depois ainda faz quinhentos cursos. Como é que se pode 

pretender, iludir meninos, dizer que no 12º ano são programadores. Quer dizer, tem que 

haver aqui algum cuidado até porque depois de todas as formas. Mesmo as empresas 

vão contactar estes miúdos para fazer o quê? Para programar? Não contratam para 

programar. Fazem o quê? Vão até onde? Os cursos profissionais têm que existir, são 

fundamentais. Tem que haver uma reflexão muito séria. Não são resposta para todas as 

necessidades do sistema educativo. Têm problemas intrínsecos, designadamente no que 

diz respeito ao acesso e depois ao perfil. Eu percebo porque um aluno com necessidades 
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educativas de carácter permanente vai para um curso científico-humanístico? Não, vai 

para os profissionais; um miúdo dos CEFs, vai para os profissionais, um miúdo que é 

mau em matemática, não estuda nada, está desmotivado, vai para os profissionais. 

Portanto, os profissionais acabam por ser o albergue espanhol, que levam com tudo. E 

depois há um perfil tão exigente de competências que, com esta miscelânea que lá foi 

parar dentro, não se consegue trabalhar. Mesmo aqueles dois ou três, ou quatro ou cinco 

alunos, e já estou a ser muito generosa que efectivamente têm perfil e vontade de fazer 

aquele curso, mesmo esses às tantas, quer dizer, é difícil, porque os professores estão a 

ensinar coisas básicas nos módulos para conseguir que eles façam e estão de facto a 

fazer um esforço enorme para conseguir que toda aquela gente não perca o passo. Mas 

isto é muito complicado, porque, se apertam o arreio começam a ficar para trás. Depois 

é preciso ir recuperá-los outra vez, então agora temos que ir mais devagarinho, temos 

que ir de outra maneira. É muito difícil. Nós até temos alunos, e isso é uma opção que 

eles fazem, até temos alunos que fazem os cursos profissionais, porque querem 

ingressar no ensino superior e querem, por exemplo, entrar, vamos imaginar, em 

engenharia informática. Preferem fazer aquela preparação, fazem os três anos mais 

sossegados; metem-se numa explicação de matemática; fazem o exame, conseguem e 

resolveram a vida. Todos os anos, temos três ou quatro alunos que conseguem. Agora 

depois temos os outros coitados que andaram aqui a ser puxados, levados ao colo e de 

todas a forma e é complicado. Eu preocupa-me bastante. 

 

E: Como é que esta Iniciativa veio transformar a vida escolar, se é que o fez? 

 

R: Os alunos, a gente já os tinha. Tínhamo-los era nos cursos tecnológicos que existiam. 

Portanto em termos de alunos acho que não mudou. O universo dos nossos alunos não 

mudou. Até a nossa escola tem um número muito maior de cursos científico-

humanísticos do que os outros. Diferentemente do que acontece por exemplo na 

Henriques Nogueira, não é, em que já há mais cursos profissionais. Nós em 15 turmas 

de 10º ano, temos 5 profissionais e 10 científico-humanísticos. Portanto, claramente os 

alunos fazem uma escolha desta escola no sentido dos cursos científico-humanísticos. 

Portanto, menos dos cursos profissionais. Portanto, em termos de população escolar, eu 

julgo que não há uma grande diferença. Nós recebemos os que já recebíamos, estavam 

enquadrados nos cursos tecnológicos. Nós sempre tivemos, tínhamos o curso 

tecnológico de informática, tínhamos o de acção social, tínhamos o de desporto. 
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Portanto, se sempre houve essa oferta diversificada que mantivemos, julgo que em 

termos de população escolar não sentimos uma grande diferença. A forma de trabalhar é 

distinta até pela forma como se recuperam as horas ou não se recuperam as horas, 

portanto há aqui uma forma de trabalhar um bocadinho distinta. Mas julgo que não é 

significativa a diferença. O Centro também não mexe verdadeiramente com a vida da 

escola. O Centro funciona mais ao final do dia e à noite. Mantemos o contacto com os 

nossos colegas que lá estão, porque vão à sala de professores, vão ali e vão aqui, 

portanto circulam e frequentamos os mesmos espaços. Mas o Centro enquanto Centro 

não se intercepta grandemente com a vida da escola. Nós procuramos fazer aqui alguma 

ligação. Por exemplo agora vamos fazer a abertura solene do ano lectivo na sexta-feira e 

portanto pretende-se entregar os certificados aos adultos. Há cerimónias próprias e 

também nessa cerimónia para que se possa marcar alguma coisa. É mais tentar 

estabelecer estes pequenos pontos de ligação, porque verdadeiramente do ponto de vista 

de ter enormes vantagens ou constrangimentos não identifico nem uma coisa nem outra 

pela existência do Centro. Até porque, se nós tivéssemos ensino nocturno, se calhar 

sentíamos mais esse impacto, porque se calhar alguns encaminhamentos podiam ser 

feitos via CNO e provavelmente sentíamos esse impacto como também sentíamos a 

necessidade da escola depois responder do ponto de vista dos EFAs por exemplo às 

necessidades emergentes. Como não temos ensino nocturno, temos apenas as Modulares 

Certificadas que dantes estavam associadas à educação extra-escolar, de facto temos. 

Mas lá está, é uma coisa pequenina, pontual. Temos de facto alguns professores que 

leccionam essas Modulares. Têm-nas no seu horário. Mas acaba por ser dois ou três 

professores na escola inteira, portanto não se cria uma dinâmica de forma nenhuma de 

ensino nocturno ou da escola aberta à noite, e que quem está de dia também pode estar à 

noite. Como não temos ensino nocturno, talvez principalmente por essa razão, eu julgo 

que não sentimos o impacto, o peso, quer do ponto de vista positivo, quer de algum 

constrangimento que pudesse gerar. Julgo que não existe. 

 

E: Perspectiva-se o ensino nocturno na escola? 

 

R: Isto é uma questão de gestão de meios. Nós temos uma escola que se localiza a 300m 

ou 400 daqui e que tem ensino nocturno. E que tem constituído uma boa resposta para 

as necessidades. Portanto, julgo que do ponto de vista da gestão dos dinheiros públicos, 

não faz qualquer sentido a escola estar a abrir as suas portas à noite com tudo o que isto 
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implica de consumos de água, de luz, de gás, de funcionários, disto, daquilo, 

daqueloutro, quando, até à data, a resposta a estas necessidades formativas da população 

adulta é dada claramente e com um belíssimo trabalho da escola Henriques Nogueira. 

Portanto, não nos parece. Até à data não foi necessário, portanto não equacionamos. A 

questão do extra-escolar quer agora passou a Modulares, sim. Nós sentimos necessidade 

por aí os alunos não saem do processo RVCC. Eles estão dentro do processo RVCC, 

precisam daquela formação, vão fazê-la e regressam. Portanto, para estes casos a escola 

sentiu necessidade de ter esta oferta e constituiu-a. E resolveu o problema e está a 

funcionar muito bem. Agora, quando a questão é, o adulto tem um perfil que se 

distancia imenso do perfil para estar em processo RVCC e portanto tem que ir para 

outro modelo de formação, vai para um EFA, então ele saiu do Centro. Ele já não volta 

ao processo RVCC. Ele vai concluir ou continuar a sua formação fora do registo do 

Centro. E portanto, se há uma escola que dá resposta, e bem, a estas necessidades. E nós 

temos esta preocupação, o coordenador do CNO, reúne com a coordenação do CNO da 

outra escola e até também com a Direcção. Quando é necessário, já temos reunido 

todos, precisamente para avaliar se eles conseguem dar resposta para os nossos 

encaminhamentos. E portanto há sempre este trabalho de parceria. As coisas estão a 

funcionar, não faz sentido nenhum irmos gastar dinheiro e desperdiçar recursos só 

porque agora também quero abrir a escola à noite. Não nos parece razoável. 

 

E: A escola pretende continuar com a aposta nos cursos profissionais e com o CNO? 

 

R: O CNO, o centro vai existir enquanto existir a iniciativa. Nós temos noção de que 

isto seca mais ano menos ano. Julgo que nem sequer foi criada com a perspectiva de 

durar para sempre, porque o número de centros daqui há uns anos torna-se exagerado. 

Depois não digo que não possa continuar a existir se calhar um em cada concelho, se 

calhar há concelhos em que nem se justifica e haver uma gestão inter-concelhia dessa 

iniciativa. Portanto, julgo que no futuro irá existir, mas com uma dimensão muito mais 

reduzida. E portanto logo se vê. Enquanto for necessário existirmos, quando deixarmos 

de ser necessários, temos que falar com os nossos parceiros e também receber 

orientações ministeriais e adaptarmo-nos à nova situação. Os cursos profissionais vêm 

claramente para ficar. Portanto, vêm claramente para ficar. São muito importantes, é 

muito importante que continuem. É muito importante que haja uma avaliação muito 

séria destes cursos, porque com a escolaridade de doze anos, isto torna-se um bocadinho 
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repetitivo, mas nós estamos muito preocupados com esta matéria, muito preocupados. 

Os cursos profissionais não são, neste momento, uma resposta completa, não dão 

juntamente com os científico-humanísticos uma resposta completa ao público que chega 

ao ensino secundário. De forma nenhuma, de todo. E portanto tem claramente que haver 

aqui algum trabalho e isso é uma questão que nos preocupa bastante. Mas, vamo-nos 

mantendo atentos. 

 

E: Como é que os professores reagiram perante este desafio dos cursos profissionais? 

 

R: Os professores têm uma grande capacidade de adaptação, senão não aguentavam 

estar de 90 em 90 minutos a mudar de alunos, e a mudar de matérias, e a mudar de 

estratégias, a mudar de tudo. E portanto conseguem, na minha opinião, e falo aqui pela 

escola, reagem muito bem a esta pressão, à pressão, no sentido de fazer uma coisa 

diferente. Do ponto de vista da organização do trabalho, que tem a ver com a 

recuperação das horas, disto e daquilo. Houve aí um período experimental em que foi 

preciso perceber, bom, o aluno faltou agora como é que recupera? E isso entrou 

rapidamente nos eixos e julgo que temos um modelo que facilita muito essa recuperação 

e isso começou a funcionar desde logo. A própria necessidade do professor repor as 

aulas também foi uma questão que nunca levantou problemas, portanto as permutas 

funcionam muito bem e os professores permutam as aulas quando é necessário. E 

também foi uma questão que funcionou muito bem. A dificuldade que os professores 

sentem grande é a dificuldade que sentem todos os professores, que é, de facto, o grau 

de maturidade, e a motivação, e os pré-requisitos que estes e os outros alunos trazem 

quando chegam aqui à escola. Portanto há uma…e, quando nós generalizamos, 

cometemos sempre algumas injustiças e portanto nós temos excelentes alunos. A prova 

disso é que temos muitíssimos bons resultados escolares e portanto é sempre perigoso 

fazer generalizações. O que acontece claramente é que, pese embora os bons resultados 

que vamos obtendo, há um trabalho que tem que ser feito com os alunos que é muito 

mais penoso, que é um trabalho de aprendizagem de competências sociais. Os alunos 

vêm com uma grande irresponsabilidade, com falta de autonomia, com falta de rigor. E 

cada vez vêm mais. E cada vez o trabalho no décimo ano é um trabalho árduo, árduo, 

porque eles não sabem entrar numa sala de aula. Por estranho que pareça andam há nove 

anos na escola, não sabem entrar na sala de aula, não têm noção de que não podem tocar 

batuque. No outro dia chamei aqui um, para descomprimir pôs-se a tocar bateria na 
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aula, não têm noção. Portanto, têm pouca noção do valor e da necessidade do trabalho. 

Têm que trabalhar e trabalhar é uma coisa positiva e eu saio valorizado enquanto pessoa 

se trabalhar. Trabalhar é bom para o preto, é assim. Os totós, os nurts é que têm de 

trabalhar. Eles têm que ser cool e andar aqui a passear roupa. Portanto, o 10º ano é um 

ano de sapa. E agora o que a gente verifica é que é preciso fazer este trabalho no 10º e é 

preciso continuá-lo no 11º e às vezes chegamos ao 12º e este trabalho não está 

concluído. Isto é de um desgaste brutal quanto a mim. Há coisas aqui que deviam 

claramente mudar, uma delas é o estatuto do aluno. Acho que é absolutamente 

pernicioso nestas matérias. Não é um diploma construtivo neste sentido, não é uma boa 

ferramenta para a escola lidar com esta realidade, de forma nenhuma. É a geração dos 

direitos, só têm direitos, os direitos dos alunos. Os deveres é uma coisa que é uma 

maçada. Acham que somos todos iguais. Não conseguem articular a questão da 

hierarquia com a questão do respeito. Portanto, não conseguem, não perspectivam, do 

ponto de vista cognitivo não dão esse salto, não percebem. É uma dificuldade fazê-los 

perceber que aquilo que um auxiliar educativo diz deve ser levado a sério. Não 

conseguem perceber. Têm dificuldade em perceber. Têm dificuldade em perceber o que 

é ser malcriado. Não percebem o conceito. Portanto eles podem responder torto, podem 

bater a porta, podem-se levantar sem autorização. Não percebem. Não percebem a 

necessidade de pedir a palavra para falar. Não percebem porquê. Então, mas eu não 

posso falar quando quero? Às vezes perguntam quando eu os chamo aqui: Ó stora mas 

agora a gente também já não pode falar? O que é isto, agora não se pode falar! Não têm 

noção. Portanto, há essencialmente isto. Isto é uma questão que a sociedade tem que 

olhar para isto também. Isto é uma questão que também depende das famílias e da 

própria sociedade e da forma como a sociedade vê a escola e como valoriza a escola e 

como reconhece o papel da escola. Quando isto está tudo em baixo, estes 

comportamentos crescem obviamente. Se o trabalho é valorizado, é respeitado, se a 

escola é vista como uma ferramenta fundamental do ponto de vista quer intermédio para 

prosseguimento de estudos, quer para entrada no mercado de trabalho, então, isto é tudo 

valorizado de outra forma. Enquanto for o que é, o que tem sido, é muito complicado. E 

a dificuldade vem quase sempre aí, porque há este trabalho de sapa. Porque depois em 

termos do desenvolvimento do processo de aprendizagem, resolvida que está esta 

questão de estarem na sala de aula, de respeitarem, de perceberem que isto é um local de 

trabalho, que estudar exige esforço, exige empenhamento, exige rigor, exige 

determinação. Isto é tudo palavras estrangeiras para eles. Isto, quando chegam cá no 10º 
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ano, eu estou a falar chinês. Isto é chinês. Depois, quando este trabalho já começa a 

estar mais ou menos feito, o resto do trabalho é facilitado, porque, mesmo os alunos que 

têm mais dificuldades de aprendizagem, a escola consegue encontrar também uma 

resposta para estes alunos. Há um conjunto de iniciativas que ajudam os alunos que 

querendo, que trabalhando, querem ir mais além, ainda que não tenham grande 

facilidade ou possam mesmo ter alguma dificuldade. A escola tem forma de os ajudar, 

nós temos por exemplo um centro de aprendizagem, em que os alunos têm o apoio de 

um professor a cada uma das disciplinas e portanto isso existe de uma forma 

organizada. É uma oferta que vai para casa e os pais conhecem. Portanto, os alunos têm 

aquele recurso e usam muito, muito, muito. E depois pronto há um sistema de tutória 

que acompanha os alunos e por aí fora. Mas, lá está., às vezes, para eles chegarem a este 

ponto de querer, da família querer e de perceber que… é muito difícil. É muito difícil 

até porque os miúdos… Eu percebo, eu também tenho três filhos, eu percebo isto. As 

pessoas chegam a casa cansadas, depois os miúdos têm que se deitar cedo. A pessoa às 

vezes chega a casa a tempo de ver os trabalhos de casa, um beijinho, jantam, cama, é 

outro dia. E depois é uma maçada chegar a casa e ver que se portou mal e foi para a rua 

e teve uma participação ali, que foi aqui. Isto é tudo difícil, eu percebo que isto seja tudo 

difícil de gerir. E portanto ou se encontra aqui uma forma de a montante haver uma 

responsabilização maior de todas as partes e os miúdos perceberem que vão ser 

chamados a responder por aquilo que fazem. E os pais perceberem que, quando são 

chamados a responder por aquilo que fazem, é para ser tomado a sério. Porque isto 

acontece com frequência: os pais vêm cá, portou-se mal, parece impossível, mas Sr.ª 

doutora eu garanto que ele já está de castigo e isto e aqueloutro, e ralham, ralham com 

ele. Depois vão para casa, os miúdos começam a dar-lhes a volta. Mas é que a 

professora isto, e a professora aquilo, e ele e o outro, e só eu é que sou sempre o bode 

expiatório e comigo é que ralham. Vitimizam-se e os pais, e aqui também faço uma 

generalização que pode ser abusiva, mas também não temos assim tantos casos. Mas é 

muito, é muito frequente, após um primeiro contacto em que os pais percebem a 

situação, estão absolutamente zangados e transtornados e a achar que têm que ser 

aplicadas medidas e que eles em casa vão eles próprios também fazer a sua parte. A 

seguir, há este processo de vitimização e os pais às tantas já estão a questionar tudo. Já 

estão a questionar tudo, ah pois, ele se calhar, mas também há os outros, ele é que paga. 

Depois temos aqui o complexo do calimero, que são uns coitadinhos. Eles nunca 

fizeram nada, fizeram tudo sem querer, ninguém os compreende, os professores não 
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gostam deles, os pais não têm tempo para eles, a mãe é muito ocupada, ah hoje falar 

com a minha mãe, ah não sei, depende da hora a que ela chegar a casa, a minha mãe 

chega tão tarde a casa. Desculpabilizam-se, desculpabilizam-se, desculpabilizam-se. E 

toda a gente os desculpabiliza. Na minha opinião é o maior desafio que se coloca agora 

à escola. Mas isto é uma mudança… tem que haver uma mudança conceptual. Isto é 

uma mudança mesmo de paradigma, porque quer-se que a escola faça uma coisa e 

depois parece quase que a escola não tem legitimidade para fazer aquilo que se pede à 

escola. Parece que não temos legitimidade. Temos que os aguentar, e aguentar, e 

aguentar. E as ferramentas são poucas, porque, pese embora os regulamentos internos e 

tudo mais auxiliem nesta matéria, depois há todo um trabalho, que é um trabalho das 

famílias, e é um trabalho da sociedade, e é um trabalho da imagem que as famílias e a 

sociedade têm dos professores. É uma questão de auto-imagem. Os professores também 

muitas vezes começam a questionar-se: eu vou me maçar com isto. É uma questão de 

mentalidade e tudo o que envolve as questões de mentalidade, claramente.  

 

E: Refere-se especialmente aos profissionais ou aos alunos em geral? 

 

R: Não, não. É em todos. Nos profissionais a questão da vontade de trabalhar, dos 

hábitos de trabalho, isso é, ó stora. Tanto trabalho, começam logo a bufar. Porque os 

profissionais de facto são o depósito de alunos que já estavam um bocadinho nas franjas 

do sistema. Tirando algumas excepções de miúdos que efectivamente querem aquilo, ou 

querem por uma opção pessoal de ingresso depois no ensino superior com uma 

formação mais técnica, que há miúdos que já fazem essa escolha, há famílias que já 

conseguem fazer esta escolha, os outros são miúdos que de alguma forma estavam já 

um bocadinho na franja, são as necessidades educativas de carácter permanente, são uns 

miúdos coitados que merecem a maior…E até para isto eu julgo que esta resposta não é 

séria, porque… e nós temos situações dessas. Alunos com problemas devidamente 

diagnosticados, temos aspergers, temos autistas, pronto, vão para um curso profissional. 

Alguns não conseguem. O que é que eu digo aos pais? Olha não consegue, vá-se 

embora. Vá-se embora para onde? Eles têm 16,17 anos vão-se embora? Vão par aonde? 

Vão fazer o quê? Onde é que há respostas para estes miúdos? É uma dificuldade de 

aprendizagem que existe e tem que haver uma resposta. Estes miúdos também precisam 

de experimentar o sucesso. As famílias precisam que eles experimentem o sucesso. 

Estes miúdos têm que ter uma formação aqui na escola que lhes permita também com 
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alguma autonomia organizarem as suas vidas. E a escola tem que dar resposta a essas 

necessidades e esta resposta é claramente insuficiente e até pode ser muito 

desmotivadora e até injusta, porque nós temos aqui miúdos que eles não conseguem. 

Por mais que eles se esforcem, por mais apoios que se dê, eles não conseguem. Ainda 

que possa haver a ilusão do facilitismo, os conteúdos têm que ser leccionados. Não é 

expectável que os professores façam de conta que leccionaram aquilo. As estratégias de 

ensino, as metodologias, tudo isso é adaptado. Portanto, procura-se fazer um trabalho 

com uma grande proximidade com o aluno, valorizar em cada aula o trabalho que ele 

fez. Não vamos mandar para casa, porque eles não fazem em casa. Não é preciso, não 

vale a pena mandar para casa. Ele vai fazer aqui. E agora senta-se ao pé de mim e vai 

fazer esse exercício e agora este exercício no final eu vou levar para casa, este exercício. 

Estamos a fazer aqui e vou levar que é para durante o período da aula eles trabalharem, 

que é outra coisa que não estão habituados. O período da aula dá para tudo. O professor 

fala, eles estão por ali e depois intervalo. Os miúdos não estão habituados que em que 

cada aula haja um produto, que se produza qualquer coisa naquela aula, seja uma síntese 

da aula para a aula a seguir, seja um exercício que se fez, seja uma pergunta no quadro. 

As aulas decorrem entre umas aulas mais práticas, em que está tudo a fazer exercícios, 

cada um para seu lado, aulas mais teóricas. E portanto, se este modelo pode funcionar 

noutros registos, nos profissionais não funciona claramente. E portanto os professores 

também já adaptaram estas estratégias didácticas a esta realidade. E portanto há esta 

preocupação de coisas pequenas mais concretas, aos bocadinhos, mais digeridas, vamos 

ver, vamos fazer, vamos corrigir e vamos recapitular. Portanto este trabalho é feito. Vai 

sendo feito. E portanto é aligeirado, no sentido em que se exige menos autonomia do 

ponto de vista da aprendizagem. Portanto, o aluno é mais guiado, é mais acompanhado, 

mais monitorizado. Tem mais rede, não está tão sem rede como nos outros, não é, que 

chegam ao secundário num científico-humanístico de ciências e tecnologias, comecem a 

trabalhar, amigos, pois acabaram-se as brincadeiras. Ali de facto há um trabalho 

diferente. E pese embora esse esforço e este trabalho que é feito assim e isto vê-se nas 

planificações, vê-se nos critérios de avaliação específicos das disciplinas, mas depois, às 

vezes, isto é curto, não é suficiente para alguns alunos. O que é que se faz a estes? Até 

porque, se de facto se pode aligeirar algumas coisas e os professores com certeza que 

têm essa noção. Vamos imaginar. Nas disciplinas da formação geral, Português, é 

importante para passar num curso de informática por exemplo, se fosse turismo já é 

diferente, não é. Eles têm que saber interpretar, ler, fazer uma pesquisa, procurar, 
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pronto, portanto. E esse trabalho deve ser feito e deve ser feito. Agora, se calhar, a 

literatura ou a interpretação de uma obra, isto deve ser aligeirado neste sentido. 

Portanto, adequar e adaptar e articular aquilo que se pretende com a disciplina de 

Língua Portuguesa com o perfil que os miúdos têm que apresentar. Nestas disciplinas, 

não é aí que o problema surge, é nas disciplinas da formação tecnológica, na técnica, 

aqui não tem como aligeirar. Então eles vão ser programadores, agora aligeiro a 

programação. Então electrónica, agora afinal não, é só uma coisinha. Não é possível e é 

precisamente aqui onde muitas vezes há um grande desfasamento, porque nestas áreas 

não há forma de aligeirar. Não se consegue aligeirar. Consegue-se fazer um trabalho 

distinto e esse trabalho é feito. Portanto os alunos fazem a pesquisa na aula, o professor 

corrige na aula, o professor faz exercícios na aula. E agora vamos fazer um exercício 

juntos. E agora fazem no lugar e agora tu fazes este, e agora recolho, no fim da aula 

quero isto e agora vais corrigir isto para me dar. Este trabalho de proximidade, em 

pequeno grupo, em que o professor está sentado, em que acompanha aluno a aluno de 

alguma forma, este trabalho é feito, porque de outra forma eles não vão lá, mas isso é 

para esquecer. Este trabalho é feito. Nestas disciplinas técnicas às vezes é insuficiente, 

porque os próprios miúdos não têm ou pré-requisitos ou condições cognitivas para 

responder. E às vezes também não têm motivação, nem vontade, nem querer. Às vezes é 

tudo misturado, a maior parte das vezes é tudo misturado. E eles não correspondem e às 

vezes são bem intencionados. Isso é que nos custa, aí ele não faz nada e depois nós 

vamos ver. Depois são famílias destruturadas, os pais também não têm grande 

formação, os miúdos andam…é muito difícil. Às vezes quando nos conhecemos as 

famílias percebemos que também somos limitados em relação àquilo que lhes podemos 

pedir, porque às vezes os pais Ah doutora mas ajude-me. A doutora chegue-lhe, mas 

bata-lhe. Depois a carga horária dos cursos é muito grande e portanto é difícil também 

ter os miúdos mais tempo na escola. E esta também é a dificuldade. Os miúdos já estão 

muito tempo na escola, já passam muitas horas na escola. É difícil mandar-lhes 

trabalhos de casa, porque a maior parte dos miúdos não mora aqui na cidade, mora no 

concelho. Demoram uma hora a chegar a casa. Saem daqui às dez para as sete, chegam 

a casa às oito da noite. Um miúdo depois de estar na escola desde as 8 da manhã, o que 

consegue fazer às oito da noite. Nós já fazemos os horários de forma a poder libertar 

uma tarde aos alunos, porque eles, como não moram aqui na cidade, demoram sempre 

uma hora, uma hora e meia a chegar a casa, para poderem nesse dia organizar-se, 

trabalhar e tal. Se a gente ainda vai por ali os apoios, eles estão todos os dias de manhã e 
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de tarde na escola. Mesmo nos dias em que possam sair às cinco, cinco chegar a casa 

não chegar, são seis, são seis e meia, lancham. Mesmo que tenham uma hora ou uma 

hora e pouco, está na hora de jantar e depois de jantar, o que é que eles lá querem saber 

de fazer. 

 

E: Chegamos então ao final das questões que tinha para lhe colocar. Muito obrigada 

pela sua atenção. 
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ANEXO E 

 

ENTREVISTA À TÉCNICA DE ACOLHIMENTO, DIAGNÓSTICO, TRIAGEM E 

ENCAMINHAMENTO DO CNO 

Data Prevista: 27 de Outubro 2008 

Hora Prevista: 17h00 

Local Previsto: Escola Secundária  

 

o Objectivo da entrevista: 

O objectivo desta entrevista é compreender como é que a técnica interage com os 

adultos no âmbito do encaminhamento. 

 

o Protocolo da entrevista: 

Apresentação institucional 

Apresentação do objecto de estudo 

Solicitar autorização para gravar a entrevista 

Garantir o anonimato da entrevista 

 

o Guião da entrevista 

 

Tema Sub-temas Questões 

Perspectiva da Técnica 

de Acolhimento, 

Diagnóstico, Triagem 

e Encaminhamento 

sobre a iniciativa 

“Novas 

Oportunidades” 

- definição da iniciativa 

“Novas Oportunidades” 

- aspectos positivos da 

iniciativa 

- aspectos negativos da 

iniciativa 

- Como definiria a iniciativa 

“Novas Oportunidades”? 

- Quais são, para si, os aspectos 

mais positivos e os mais 

problemáticos desta iniciativa? 

Expectativas dos 

adultos sobre a 

iniciativa “Novas 

Oportunidades” 

 

- ideias pré-concebidas 

dos adultos 

- motivos da inscrição 

- expectativas dos adultos 

 

- Com que conhecimento da 

iniciativa é que os adultos cá 

chegam? 

- Quais os motivos mais 

frequentes da inscrição dos 

adultos no CNO? 

- Com que expectativa é que os 

adultos cá chegam? 

Os adultos perante as 

várias modalidades da 

iniciativa 

 

- perfil adequado a cada 

modalidade 

- as várias modalidades e 

as relações entre elas 

- adesão dos adultos à 

formação 

- Como determina os seus 

encaminhamentos? 

- Como encara esta diversidade 

de modalidades? 

- Como classifica a adesão dos 

adultos à formação? 

Adequação da 

iniciativa “Novas 

Oportunidades” às 

necessidades da 

população-alvo 

 

- formação disponível na 

região 

- necessidades de 

formação dos adultos 

- necessidades de 

formação na região 

- Quais as necessidades de 

formação dos adultos? 

- Encontram resposta na região? 

- Que ofertas faltam ainda na 

região? 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 22 

ANEXO F 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA À TÉCNICA DE ACOLHIMENTO, 

DIAGNÓSTICO, TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO  

 

E: A primeira questão é como é que definiria a iniciativa “Novas Oportunidade”? 

 

R: A iniciativa Novas Oportunidades para mim é composta por uma série de frentes. 

Portanto tem várias frentes, uma delas o reconhecimento de competências, portanto os 

processos de RVCC. Depois uma outra vertente mais ligada à qualificação profissional 

de dupla certificação e portanto. Há o Catálogo Nacional de Qualificações portanto 

nessa perspectiva, sendo então uma iniciativa que na sua abrangência global tem como 

objectivo a qualificação dos portugueses de diferentes formas e atendendo à sua 

situação, ao seu background e àquilo que são as suas ambições futuras. Portanto para 

isso foram criados diferentes modelos para término do nível secundário, quer seja ou 

através  do processo de RVCC, ou através de módulos de formação, ou acções de curta 

duração ou através agora do decreto-lei 357 que prevê a conclusão mais rápida, mais 

célere para quem tem percursos incompletos de nível secundário. Pronto e a iniciativa 

Novas Oportunidades será o conjunto de todas estas modalidades para angariar mais 

qualificação, mais certificação, uma certificação diferente daquela que se tem à partida. 

 

E: E desta diversidade, quais são os aspectos que considera mais positivos e os que 

considera mais problemáticos? 

 

R: Os mais positivos é de facto dar resposta às pessoas que têm perfil para fazer por 

exemplo um processo de RVCC, permitir-lhes que consigam a equivalência escolar de 

uma forma que lhes é devida, no sentido em que já fizeram por merecer, não têm é um 

papel de certificação. Portanto faz todo o sentido esse percurso. Também o da dupla 

certificação parece-me que é um ponto forte, pelo facto de uma pessoa estar numa área, 

não ter uma certificação profissional e através de um RVCC Profissional poder obter 

quer lá está a dupla certificação, por um lado a equivalência escolar e por outro a 

profissionalização numa determinada área. No entanto, penso eu que a iniciativa tem um 

calcanharzinho de Aquiles que é a ideia subjacente de que é uma iniciativa generalista, 

para toda gente, independentemente dos percursos que se tenham tido, 
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independentemente das qualificações que se tenham obtido, independentemente do 

trabalho que se tenha feito, é uma iniciativa para toda gente. Basta ter mais de dezoito 

anos, fazer a inscrição e é-nos entregue um diploma. Portanto acho que há uma ideia 

ainda muito geral e simplista do que é a iniciativa novas Oportunidades e do que é o 

processo de RVCC, do que é a dupla certificação. Há muito a ideia que na iniciativa 

Novas Oportunidades só existe o processo de RVCC. Então quando as pessoas chegam 

ao centro, aquilo que procuram é a forma mais rápida e mais célere e mais fácil de fazer 

a equivalência escolar. Quando lhes são apresentadas outras ofertas, isso para elas é 

uma tragédia porque já vai mexer com algumas situações familiares e não estão muito 

disponíveis para fazer essas cedências. Portanto, querem sempre a parte mais fácil e 

mais simples do projecto. 

 

E: Pode-me falar um pouco da forma como as pessoas chegam cá ao centro? 

 

R: Eu dividiria-os em dois conjuntos. Temos um conjunto de pessoas que de facto chega 

ao centro através do Centro de Emprego ou por iniciativa própria, porque fizeram 

pesquisas na Internet e viram onde é que havia Centros Novas Oportunidades e que 

chegam um bocadinho na expectativa do que é um Centro Novas Oportunidades e como 

é que isso vai ser feito. Chegam assim um bocadinho a medo. E depois há outras 

pessoas que até já frequentaram algum tipo de processo de RVCC de outros Centros 

Novas Oportunidades e que chegam com a ideia de que isto é apenas um prolongamento 

daquilo que já fizeram. E portanto é isto que querem, é isto que tem que ser e que lhes 

vai ser fácil tal percurso. A ideia com que eu fiquei até ao momento é que existem estes 

dois tipos de pessoas. Aquelas que vêm à procura e que estão receptivas para um 

encaminhamento, para que lhes seja explicado todos os meandros do RVCC e de outras 

ofertas e estão disponíveis para isso. E há as outras que vêm de facto à procura umas do 

computador também, porque a iniciativa Novas Oportunidades tem esse pequeno 

incentivo e alicia de alguma forma. Outros vêm à procura da continuidade daquilo que 

já fizeram, daquilo que já conhecem, não de uma forma que lhes dê muito trabalho. 

 

E: E quanto à motivação? 

R: Temos também um bocadinho aí que fazer a diferença porque temos pessoas que 

vêm porque as entidades empregadoras quase que os coagiram, no sentido de ou 

aumentas a escolaridade ou o teu posto de trabalho está em risco. E portanto vêm com 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 24 

uma motivação não muito intrínseca. Outros vêm porque o Centro de Emprego também 

obriga entre aspas a que as pessoas façam alguma coisa por modificarem a sua situação, 

procurem emprego por um lado e por outro aumentem o seu potencial de 

empregabilidade. Outros vêm porque de facto têm empregos onde sabem que podem ser 

requalificados e porque pessoalmente isso lhes é importante profissionalmente também, 

mas pessoalmente é da mesma forma significativo. Outros vêm de facto porque querem 

concluir esse sonho e vêem nas Novas Oportunidades a possibilidade de cumprir aquilo 

que ficou por acabar. 

 

E: Como é que procede ao diagnóstico e à triagem dos adultos? 

 

R: Eu, como técnica de diagnóstico, considero que não é só o que têm feito e o que 

trazem como também aquilo que esperam fazer. Se uma pessoa trabalha numa 

determinada área e quer mudar por exemplo de área profissional. Imaginemos que um 

senhor quer ser técnico de higiene e segurança no trabalho. Se calhar mais importante 

do que fazer uma equivalência por fazer, é ver junto das entidades formadoras se existe 

algum tipo de certificação, de dupla certificação, que possa projectar a pessoa num 12º 

ano, mas da mesma forma numa profissionalidade que seria o técnico de higiene e 

segurança no trabalho. Ou seja, aquilo que eu tento é ir ao encontro das expectativas da 

pessoa, porque só por si o 12º ano pode servir ou pode não servir. Se uma pessoa está 

num trabalho, se é escriturária, ou se é assistente administrativa, e o 12º ano lhe vai 

trazer alguma segurança, o 12º ano escolar OK. Ficamos então por aí, o processo RVCC 

assenta na perfeição. Mas se a ambição da pessoa é fazer um novo ingresso no mercado 

de trabalho com algum tipo de especialização, aí penso que só por si o 12º ano escolar 

não trará muitas mais oportunidades. Será realmente qualificação. Depois pronto há 

aquelas pessoas que chegam e que não têm perfil para o RVCC. Também não existe na 

região oferta adequada ao perfil para uma dupla certificação. Então aquilo que eu 

aconselhe é que a pessoa passe por um período de formação que pode demorar, aí 

depende um bocadinho de cada um e da capacidade de cada um gerir o seu próprio 

tempo e as suas próprias vontades, que é de fazer um período intensivo de formação 

para depois poder vir reconhecer o que quer que seja. Portanto, tentar ver com as 

pessoas e negociar com elas a situação em que elas se encontram, aquilo que querem e 

aquilo que já fizeram. Portanto é aqui assim uma…um conjunto de três factores: o que 

trazem, o que estão neste momento e o que estão a fazer, e o que querem para o futuro. 
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E: E é fácil essa negociação? 

 

R: Aqui também depende muito da capacidade que a pessoa tenha para aceitar e das 

resistências que tenha para o fazer, porque há pessoas que chegam conscientes de que… 

Eu vou dar um exemplo prático de que já certificaram competências ao nível do 9º ano e 

de que por exemplo agora precisam de passar por um período de formação, de 

aprendizagem propriamente dito, para pode reconhecer o que quer que seja daqui por 

uns tempos. Outras pessoas não, quer dizer, vêm com a ideia de que eu vou tentar. Se eu 

não conseguir pelo menos estou ocupada. Há ainda muito esta ideia das pessoas que às 

vezes vêm aos centros numa tentativa também de passar um pouco o tempo ou de fazer 

algum tipo de terapia. Também há pessoas que acham que neste período da minha vida 

o melhor é estar ocupada, se não for para fazer o 12º ano, mas pelo menos uma vez por 

semana estou ocupada com os trabalhos. Embora a maior parte das pessoas não, esteja 

sensível senão era complicado. Outras pessoas vê-se no rosto delas a desilusão porque o 

processo RVCC não é de facto a oferta adequada e ajustada ao perfil. É a tal expectativa 

que tinham no início. Aquilo que faço é que tento logo desde a primeira sessão de 

esclarecimento não dar muito ênfase ao RVCC. Ou seja o meu ponto de partida é 

sempre apresentar a missão do centro e a minha função de técnica de diagnóstico e 

encaminhamento como o tentar encontrar para aquele perfil de pessoa a resposta mais 

ajustada, que passa pelo processo para alguns de RVCC, para outros uma oferta de 

formação que não tem nada a ver com o reconhecimento de competências e que passa 

por um sistema de aprendizagem. Tentar dar em pé de igualdade a mesmo ênfase para 

que as pessoas não criem e depois não fiquem desapontadas porque o RVCC foi só 

aquilo que me foi apresentado. Não. Eu fiquei a conhecer que havia um conjunto de 

ofertas e no meu caso a oferta mais adequada é um curso EFA por exemplo. O único 

problema nisto tudo é que também não existe assim tanta oferta na região como isso e 

eu por exemplo para conseguir fazer um encaminhamento de dupla certificação tenho 

sempre de ir um pouco mais longo do que aquilo que às vezes as pessoas estão dispostas 

a ir ou Lourinhã, Lourinhã não é mau, até é bastante perto, Caldas da Rainha, Óbidos, 

Lisboa. Existem mais ofertas se a área de abrangência for mais alargada. 

 

E: O que considera ser um perfil adequado para RVCC? 
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R: Há uma distinção muito grande entre um perfil de básico e de secundário. No perfil 

de secundário, a pessoa tem que ter passado obrigatoriamente por situações, contextos 

de aprendizagem, nomeadamente ao nível do trabalho, porque há pessoas que chegam e 

até cumprem com alguns requisitos, porque têm mais de 23 anos, porque têm percursos 

incompletos de 12º ano e ficaram só pelo 10º ou 11º. Mas ainda não tiveram contextos 

profissionais de aprendizagem, pelo que o saber é um saber ainda muito escolar e muito 

distante do Referencial de Competências-Chave, que tem uma amplitude muito grande e 

que vai ao encontro também de contextos de vida e de contextos profissionais. Um 

percurso e um perfil adequado a um 12º ano é de facto uma pessoa que tem alguma 

capacidade de reflexão, que já consegue olhar para as suas experiências de vida, para 

aquilo que foram os seus contextos de aprendizagem e reflectir acerca dos mesmos. E 

depois também fazer algum tipo de … a desocultação de competências no processo de 

RVCC é um trabalho muito… não é isolado… é um trabalho muito de conjunto do 

profissional com a pessoa, com o candidato. E o candidato tem que ajudar à 

desocultação de competências, ou seja, o profissional acaba por ser só um intermediário 

que o leva a fazer ele a própria desocultação das competências. Portanto se não for uma 

pessoa que tenha capacidade de olhar para um referencial, de perceber o que é que é 

pedido e o que é solicitado e depois na construção da sua história de vida, na construção 

dos seus trabalhos não conseguir ir ao encontro daquilo que lhe foi solicitado, podemos 

correr o risco de ter aqui um candidato que encha três dossiers como portefólio e não 

consiga sequer chegar àquilo que foi pedido. Tem que haver essa capacidade de 

distanciamento daquilo que foi a sua vida e olhar portanto em conjunto depois essas 

reflexões com o Referencial de Competências-Chave. Perceber muito bem também qual 

é a dinâmica do processo. E há pessoas que não conseguem perceber como é que vai ser 

feito e depois como é que eu vou demonstrar, e eu não vou poder trazer tudo o que fiz 

para aqui, não é palpável. Portanto há pessoas que não conseguem ter um 

distanciamento para a desocultação de competências. E isso é logo um entrave. 

 

E: Acha que as modalidades de formação previstas na iniciativa são satisfatórias e 

podem responder às necessidades das pessoas? 

 

R: Sim. Portanto eu estou aqui a pensar no Catálogo Nacional de Qualificações. 

Imaginando todas aquelas respostas, imaginando que elas não têm como condições ou 

requisitos os activos desempregados ou os activos empregados. Porque por exemplo 
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aqui na região, aquilo que se verifica é que das poucas ofertas que existem, a maior 

parte delas funciona para activos desempregados, pelo que uma pessoa que está a 

trabalhar não consegue frequentar qualquer tipo de acção. Vê logo excluído essa 

possibilidade de fazer um RVCC dupla certificação ou um acção, um curso EFA de 

dupla certificação porque não têm como, a pessoa não vai desempregar-se para poder 

frequentar a acção. E o que é certo é que há pessoas que têm interesse na área da 

geriatria, na área da acção educativa, na área técnico de higiene e segurança no trabalho, 

secretariado. Mas como são pessoas no activo, portanto empregadas, não vão poder 

nunca frequentar esse tipo de acções. 

 

E: Portanto são mais pessoas que estão no activo que recorrem aqui ao centro? 

 

R: Eu julgo que sim. A maior parte são pessoas empregadas. As desempregadas às 

vezes não têm é tanta motivação como as empregadas. Por acaso é curioso. Mais 

dispostas a trabalhar estão as pessoas que estão no activo. Normalmente já trazem um 

certo ritmo. São aquelas que melhor fazem o reajustamento à sua vida familiar para se 

organizarem para vir para um RVCC. As que estão desempregadas às vezes são mais 

reticentes nessa questão. Para essas, o ideal também realmente passa por um Curso 

EFA. Eu penso que é de aproveitar o sistema de aprendizagem. Se não for alguém que 

tenha um perfil rico e ajustado ao RVCC, passa realmente por beneficiar de um sistema 

de aprendizagem. Acho que é mais vantajoso. 

 

E: Quais são as necessidades de formação na região? 

 

R: Faz falta mais cursos, por exemplo, de línguas estrangeiras, inglês, francês. Faz falta 

cursos de informática, porque quando eu digo que não existe, estou a falar sobretudo de 

cursos que são co-financiados e portanto que são de acesso gratuito às pessoas. Porque 

depois temos escolas de línguas, mas essas já são um suporte bastante mais dispendioso 

para as pessoas e portanto nem sempre há essa disponibilidade. Portanto há muita falta a 

nível das línguas estrangeiras para apoio também do processo de RVCC. Porque eles 

vão precisar de demonstrar competência em línguas estrangeiras e alguns candidatos 

precisam não de fazer efectivamente uma aprendizagem, mas de consolidar, de ganhar 

um pouco de confiança, de destreza, de fluência oral, fluência escrita, etc…Portanto, faz 

falta, porque os que existem na região estão completamente lotados, não aceitam 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 28 

inscrições e as pessoas ficam aflitíssimas. Não sabem a quem recorrer. Faz falta ofertas 

de formação para pessoas que não querem fazer certificação, mas que querem aprender. 

E portanto trabalham numa determinada área e querem que lhes seja proporcionada 

aquela formação específica e interessante e relevante para a sua área profissional. Mas 

não esperam daí obter qualquer tipo de certificação. Até porque essas formações 

serviriam também para aquelas pessoas que por exemplo não estão neste momento em 

condições de fazer um RVCC, mas não quer dizer que daqui por dois ou três anos não 

estejam. Precisam é neste momento agora de fazer algum tipo de aprendizagem e 

podiam por exemplo recorrer às acções de curta duração proporcionadas na região. 

Depois faz falta também cursos EFA de dupla certificação de nível secundário, 

sobretudo para pessoas empregadas, portanto em horário pós-laboral. E faz falta 

também alfabetização. Temos estado a falar no ensino secundário, mas ainda há quem 

recorra aos centros por não ter o 1º ciclo e não há resposta na região, ou seja, aquilo que 

existe são intenções de algumas escolas que só se tiverem dez inscrições ou mais é que 

avançam para uma realização de um curso de alfabetização. Normalmente isso não 

chega a acontecer, porque as pessoas andam dispersas. Os dez não chegam aqui, vêm cá 

cinco, outros cinco vão a outro lado. Há essa área também que é bastante esquecida, 

mas que vai fazendo falta. Dentro das formações ainda faz falta RVCC profissionais. Os 

RVCC profissionais temos aqui o CENFIM que têm alguns, mas também ainda há uma 

falta de articulação. Estou para tentar também conseguir uma, já tenho disponibilidade 

por parte do CENFIM também é bom que se diga para ir a uma reunião e saber 

concretamente as áreas profissionais que eles vão te. Mas deduzo eu que, sendo o 

CENFIM ligado às metalúrgicas e às metalomecânicas, que tenha muito mais a ver com 

isso do que por exemplo um técnico de informática ou um assistente administrativo. E 

na região… por exemplo se estivéssemos em Caldas da Rainha, o CENCAL faz na área 

da cerâmica porque muitas vezes as pessoas lá vão para esse tipo de actividades. Aqui 

não tanto e também não é muito a metalomecânica só pela metalomecânica, porque é 

mais os rapazes, mas as senhoras ficam sem resposta a nível do RVCC profissional, 

porque não existe nada ligado às contabilidades, assim a esse tipo de situação. 

 

E: Considera que os centros sedeados no concelho são suficientes para dar resposta à 

população? 
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R: Eu diria que a solução não passa por existirem mais centros, até porque quanto mais 

centros houver, mais difícil é a articulação entre eles. O que eu considero é que pode 

justificar-se a amplitude das equipas. Isso sim aliás até penso que essa não deva ser uma 

estratégia só a nível do concelho, deve ser a nível nacional. Não a criação de mais 

centros, mas estruturar e dar mais condições às equipas para que elas aumentam e que 

sejam realmente cada vez mais profissionais, não estou a dizer profissionais no sentido 

de profissionais de RVCC, mas uma equipa mais profissional naquilo que faz, com mais 

elementos, com mais apoio da ANQ e com mais apoio governamental para que possam 

funcionar de maneira diferente e dar resposta a um maior número de candidatos. Na 

região para além dos centros que nós já referimos, actuam também a CERCI de Peniche 

em freguesias como a Silveira e São Pedro da Cadeira. O CEFOSAP também vai actuar 

aqui numa empresa da região, que é a Frismag. Portanto também vêm cá fazer 

certificação, pelo que eu acho que no concelho eu diria que só não é certificado quem 

não quer, ou só não vai aos Centros Novas Oportunidades quem não quer. Em Torres 

Vedras existem aqueles todos e os outros fazem também itinerâncias e deslocações. 

Portanto dá uma resposta penso eu que em número suficiente para a população. A 

questão passa realmente e aí sim penso que aí havia espaço para um fortalecimento da 

equipa, ter formadores a tempo inteiro que é muito importante a questão dos meios 

tempos que acabam por ser sempre constrangedores para as pessoas que estão, porque 

acabam sempre por ter necessidade de fazer mais horas, para a própria coesão da 

equipa, isso sim justifica-se. 

 

E: Considera que a população em geral está bem esclarecida sobre a iniciativa? 

 

R: Não, não de todo. Considero que não têm uma ideia suficientemente clara. Considero 

também e reconheço que não podíamos em tempo de antena, na televisão, estar a dar 

todas as informações ou num panfleto dizer realmente todos os pormenores ligados à 

iniciativa. Penso que sim que as pessoas fazem bem em vir pedir também 

esclarecimentos aos centros e nós estamos cá também para isso independentemente de 

eles ficarem inscritos ou não ou de se irem inscrever até a outro centro, temos realmente 

a possibilidade de vir esclarecer qualquer dúvida relativamente ao Centro Novas 

Oportunidades. De qualquer das formas eu penso que a iniciativa deveria de alguma 

forma levar os adultos, os potenciais candidatos à ideia de que o Centro Novas 

Oportunidades tem não só o reconhecimento de competências como também outras 
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ofertas. E o reconhecimento de competências é isso mesmo, ou seja a matéria-prima 

com a qual nos trabalhamos são os conhecimentos dos adultos. Portanto, ou nos trazem 

matéria-prima para nos trabalharmos ou de facto não têm lugar num processo de RVCC. 

Acho que essa ideia ainda não ficou clara o suficiente, ainda não está assumida e 

assimilada, porque as pessoas às vezes vêm à procura de outra coisa que ainda não 

percebi bem o que é, mas que passa por uma troca. Eu venho ao centro, faço a minha 

ficha de inscrição e em troca levo um certificado. Tem a ideia de que não vão ser 

pedidos trabalhos, que basta ter 18 anos e depois há especificidades que nos são dadas 

em relação aos próprios candidatos, porque quem tem menos de 23 anos se calhar o 

percurso mais aconselhado não passa por um processo de RVCC, mas sim por um 

percurso de qualificação. Não têm essas ideias, portanto chegam cá com 18 ou 19 anos e 

aquilo que pretendem é o processo RVCC, porque é o único que conhecem, de que 

ouviram falar. Até porque agora neste momento já começa a haver muito o disse que 

disse, eu conheço fulano que fez não sei aonde, e foi muito fácil, muito rápido, não eram 

pedidos trabalhos. Depois vêm com essa ideia ou vêm com essa informação, mas aqui 

vocês estão a pedir isto, ali noutro sítio dá em três meses. Porque cada centro tem a 

possibilidade de funcionar de uma forma particular, ou seja, muitos fazem em muito 

menos tempo, mas se calhar a frequência é diária, aqui é uma vez por semana. E os 

adultos não têm noção disso. Aquilo que ouvem é só aquilo que lhes interessa: três 

meses. Então chegam aqui, ah mas eu também queria fazer isto em três meses. Há 

pessoas que chegam e dizem: a minha entidade patronal precisa que eu tenha o 9º ano, 

mas é para daqui a dois meses, ou precisa que eu tenha o 12º ano, mas tem que ser daqui 

a três. Há pessoas que chegam aqui um bocadinho com essa ideia. Não fazem 

minimamente ideia do que é um processo RVCC, o que é um Centro Novas 

Oportunidades, que possibilidades há para terminar a escolaridade que têm. E portanto 

pensam que é algo, não sei, ou se calhar uma entrevista e ficam com o diploma. Não sei, 

não sei mesmo qual é a expectativa que trazem, ou melhor não quero saber, porque eu 

acho que me tenho vindo a aperceber e aquilo que me tenho vindo a aperceber não me 

agrada. Portanto, prefiro ficar com a ideia que ainda não percebi aquilo que as pessoas 

pensam da iniciativa Novas Oportunidades.   

 

E: Como é que acha que tem sido recebida esta iniciativa dentro das escolas? 
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R: Não sei se a comunidade escolar e falo também dos professores tem consciência de 

que existe um Centro Novas Oportunidades e do que aqui se faz. Penso que não. Eu 

julgo que nem todos os colegas terão noção do trabalho que é realizado num centro. O 

sistema precisa muito de credibilização e a credibilização passa também pelos nosso 

pares.  

 

E: Quer acrescentar algo? 

 

R: o que eu poderia só ainda acrescentar na continuidade desta minha última resposta. 

Queria só acrescentar talvez a questão da credibilidade do processo. Penso que no 

panorama nacional faz sentido falar: o RVCC é válido ou não é válido, até porque 

também é uma dúvida dalguns adultos que chegam. Então, mas e se eu fizer o processo 

RVCC, isso depois vai ser valorizado lá fora? Eu não vou ser discriminado por ter feito 

o 12º ano através de um RVCC? Há pessoas que têm esse tipo de preocupações. Há 

outras que não. Mas há algumas pessoas que pensam nisso. E aquilo que eu costumo 

dizer é que também é uma preocupação minha, porque não quero fazer parte de um 

sistema que não tem crédito lá fora. Até porque se eu passo a minha semana a trabalhar 

neste projecto, quero acreditar que ele vale a pena e que é creditado pelos outros. 

Compreendo alguns receios, algumas dúvidas e eu acho que é importante e passa pela 

obrigação de todos os centros e de todos os adultos fazerem isto com muito rigor e 

qualidade. E não estou a dizer isto para parecer bem ou porque é frase feita. Acho que a 

credibilização do sistema importa sobretudo ao candidato e aos centros, porque é o 

candidato que depois pode vir a deparar-se com uma situação de tenho lugar para uma 

pessoa com o 12º ano que não RVCC. Se isto um dia vier a ser feito, significa que 

aquilo que estamos a fazer hoje não serviu, não é válido. Passa também pela atitude dos 

centros, porque a validação, o encaminhamento são coisas muito sérias. Quando se fala 

em perfil de um adulto, quando se fala em perfil ajustado e adequado, estamos a falar de 

uma análise rigorosa. Também estamos a falar de um possível equívoco. Podemos 

encaminhar para o processo de RVCC uma pessoa que afinal até não tinha perfil. Mas é 

preciso é depois corrigir isso a tempo e falar com o candidato e dizer: olhe fez estes 

créditos, conseguiu, mas agora já não avança mais, não anda mais para a frente porque 

não tem mais créditos para lhe serem atribuídos, vamos passar por um sistema de 

aprendizagem. Há que ter também esta capacidade, esta humildade de reconhecer que 

afinal o diagnóstico não foi bem feito ou até foi, mas depois houve uma situação que 
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alterou. E fazer com que o processo cá dentro, o processo de RVCC seja de facto 

rigoroso, porque é também o nosso trabalho que está em jogo, mas é de facto esta 

questão da credibilização do sistema, para que toda gente possa aceitar um RVCC de 

igual forma como aceita um outro diploma escolar, diploma do ensino formal. Aquilo 

que eu costumo dizer aos formandos: são de maneiras diferentes, mas a validade tem de 

ser a mesma. Um adulto para já tem outras responsabilidades, porque é motor da sua 

própria aprendizagem. E depois está aqui consciente daquilo que vai fazer e reconhece 

as competências daquilo que aprendeu, daquilo que fez ou daquilo que está neste 

momento a consolidar. Um aluno aprende de uma forma diferente a matéria que lhe é 

transmitida, as actividades que faz, tudo o que lhe é reproduzido e é testado 

relativamente aos seus conhecimentos. Mas podemos por exemplo ter um jovem que 

acaba o 9º ano e não consegue ir às finanças ou à segurança social tratar de um assunto 

qualquer, ou não consegue ir ao banco e fazer um procedimento qualquer, porque não 

tem ainda estrutura e desenvolvimento pessoal, porque é demasiado novo. Mas temos 

um adulto que é capaz de tratar de tudo isso e muito mais, e de ir tratar ao tribunal de 

um assunto e disto e daquilo, mas que não conhece tanto de biologia ou não conhece 

tanto de química. Portanto são saberes diferentes que no fim convergem para a mesma 

coisa que é um certificado escolar. Num é valorizado a experiência de vida, no outro 

conhecimento escolar. Para mim é só essa a diferença. Agora é a mesma coisa? Não. 

Tem é o mesmo valor, mas não é a mesma coisa. Aquilo que acontece é que nós temos 

muita gente que não tem o papel, o certificado, mas até tem a prática. Aquilo que nós 

estamos a fazer é como que um reajuste social. A pessoa não tem, mas não tem porque 

não teve oportunidade. Por isso é que eu acho que o nome da iniciativa está ajustado. 

Estamos a dar oportunidade a pessoa e fazer esse ajuste social que é de já fazer alguma 

coisa, ter conhecimentos, mas não o certificado, não ter um diploma que ateste esses 

conhecimentos. Eu penso que nesse campo é uma questão social, de justiça social, 

penso que podemos colocar desta forma. Para outras pessoas isto traz todas as 

vantagens e mais algumas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, porque 

encontramos aqui muitas pessoas quer trabalham no centro de saúde ou que trabalham 

naquela empresa e que dizem: eu faço o mesmo que o meu colega; o meu colega ganha 

mais 200 ou 300 euros por mês; o serviço é o mesmo, mas eu não posso subir mais 

porque já estou no topo da minha carreira enquanto detentora do 9º ano por exemplo. E 

portanto isto vai fazer a diferença até no brio profissional que a pessoa tem e na questão 
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pessoal que é para além dos eurozitos a mais saber que também já é uma questão de 

justiça. Acho que é importante isso. 

 

E: Acha que as pessoas ainda têm vontade de aprender? 

 

R: Eu julgo que sim. Têm também vontade de aprender da forma que lhes dê menos 

trabalho. Quando entram em processo, toda a gente diz eu quero aprender mais. Isso já é 

um cliché e já faz prever que a pessoa não sabe o que é um processo de RVCC. Então 

ainda não me cansei. Não me canso de dizer: então, mas se vem para aprender, 

aprendizagem é escola. Nós aqui a única coisa que partilhamos com o sistema de 

aprendizagem é mesmo o espaço físico. É só por dizer que estamos numa escola. De 

resto, não temos nada a ver. Numa escola vai para aprender, num Centro Novas 

Oportunidades é para mostrar que sabe. 

 

E: Se calhar é difícil para as pessoas perceberem isso, virem à escola para não aprender? 

 

R: Exactamente. O próprio espaço físico não é facilitador dessa ideia, mas eu julgo que 

é importante nós estarmos constantemente a batalhar nela, porque temos que tirar a ideia 

que só se aprende na escola, ideia que está subjacente à filosofia deste processo. É bom 

que as pessoas saibam que também podem ir à escola… neste momento têm 

oportunidade de ir à escola para mostrar que sabem, que aprenderam noutros caminhos, 

noutros percursos, noutros contextos e que não é só a escola que é mobilizadora de 

competências. Aliás nós mobilizamos competências muito para além da escola. Quem 

são os professores são eles. Nós estamos aqui apenas como mediadores da 

aprendizagem que eles fizeram e o referencial, que é o quadro de referência que nós 

temos para atribuir uma equivalência escolar. 

 

E: Quais as ideias que transmite naquela primeira sessão de esclarecimento? 

 

R: Uma das coisas que me preocupa mais é esclarecer bem qual é a função do Centro 

Novas Oportunidades, desmistificar a ideia de que inscreveram-se num Centro Novas 

Oportunidades, vão sair daqui obrigatoriamente com uma equivalência escolar. E 

inscreveram-se num Centro Novas Oportunidades e o processo único e exclusivo que 

nós oferecemos é o processo de RVCC. Portanto essas duas ideias, que é a apresentação 
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de um leque de ofertas, que depois aquilo que me angustia também um bocadinho é não 

serem tão vastas quanto isso, não serem tantas quanto desejaria. Porque estamos a 

apresentar as ofertas como possíveis percursos para aquele candidato, porque já 

chegamos à conclusão que não é o processo RVCC. E depois afinal as ofertas deixam 

de existir ou de estar disponíveis, ou desaparecem, como que esvanecem no nevoeiro e 

isso é complicado. Porque realmente depois quando se desvanecem a única coisa que 

fica na mente do candidato é o processo RVCC. E aí ele tem legitimidade para mesmo 

não tendo perfil querer ser sujeito ao processo de reconhecimento de competências, o 

que eu acho que é mau para todos, para a equipa e para o candidato. Porque estar a ser 

sujeito depois ao confronto com as suas incompetências ou com as suas ausências de 

saber, penso que não deva ser o percurso a seguir. Mas de qualquer das formas 

acontece. Acontece sempre que uma pessoa insiste e de facto não tinha perfil. Até pode 

ser e eu espero que me venha a enganar várias vezes e que uma pessoa que insista venha 

a ter bons resultados. Espero vivamente que isso aconteça. Ficarei feliz, porque não 

gostaria que as pessoas fossem confrontadas com essa ideia e até espero que tenham 

mais potencial do que aquilo que numa primeira fase revelam. Porque também a fase de 

diagnóstico, embora seja pormenorizada, já seja mais pormenorizada do que o era há 

uns tempos atrás, não é em tempo suficiente para que uma pessoa ganhe confiança o 

suficiente para transpor cá para fora tudo o que são aprendizagens e todos os seus 

saberes. Mas eu julgo que numa primeira sessão de esclarecimento convém 

desmistificar esta ideia e depois tento também reforçar que não interessa se não 

aprenderam o suficiente para reconhecer competências. Interessa se estão com vontade 

de aprender e então para essas pessoas há possibilidades, há soluções e o RVCC pode 

não ser de imediato a resposta, mas pode vir a ser. O que interessa é que eles façam isto 

com credibilidade. Volto também à questão da credibilidade. Reforço muito a ideia de 

que o processo não é para nós, é para eles, é para cada um deles, para que lhes faça 

sentido. E só faz sentido se for feito na altura certa, com as competências, com 

qualidade, com rigor. É um pouco essa a ideia. 

 

E: Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? 

 

R: Penso que seria interessante haver mais articulação entre CNOs. Da parte da ANQ 

temos insistido imenso em dar alguns pormenores que não estão a funcionar a 100%. A 

carga burocrática é muito pesada nos centros. E eu penso que o nosso trabalho aqui deva 
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ser centrado sempre no adulto e portanto trabalhamos par ao adulto. Às vezes damos 

conta que o trabalho burocrático faz-nos afastar do trabalho que devia ser trabalho para 

o adulto. A plataforma informática funciona muito mal, o SIGO. Demoramos muito 

tempo a inserir todos os registos e às vezes a preocupação em ter as coisas em dia 

afasta-nos do trabalho. Há que dosear isso. Há que ter algumas coisas em atraso. Há que 

ter outras em dia. Acho que faz falta se calhar mais partilha de informações, de práticas 

propriamente. Estamos todos a fazer o mesmo e às vezes estamos nós aqui a pensar em 

fazer uma sessão e em criar power-points e queremos fazer uma coisa que se calhar já 

está feita noutros centros há anos e que se houvesse partilha depois era só melhorar. E 

estávamos continuamente a melhorar os trabalhos uns dos outros e não todos a fazer o 

mesmo em ilhas e portanto a perder imenso tempo com coisas que já foram descobertas. 

Um centro de recursos onde nós pudéssemos ir buscar o que já está criado, adaptar, isso 

parecia-me bem por que às vezes perde-se imenso tempo a criar algo que quando 

falamos com outro colega: olha já tinha. No meu próprio trabalho, uma construção de 

base de dados por exemplo, penso que seria de todo importante que a ANQ promovesse, 

proporcionasse, fizesse um desafio a qualquer instituição, não sei se até a nível da 

câmara, envolver mais parceiros nisto e fazermos uma base de dados que servisse a uma 

série de gente, porque a minha base de dados das ofertas, a mesma base de dados que 

me interessa a mim e que eu construo, está a construir o centro da ADRO, está a 

construir o centro do CENFIM, está a construir a Madeira Torres, está a construir 

Peniche. Portanto existem 6 centros a fazer a mesma base de dados e se calhar nem 

todos vamos conseguir ter os mesmos resultados e vamos perder muitas horas nisto. 

Porque depois há entidades formadoras que se mostram muito mais do que outras. Na 

DREL está o que já está a funcionar, não consigo incluir lá mais ninguém. Há estas 

dificuldades às vezes nos encaminhamentos que uma articulação era vantajosa.  
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ANEXO G 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA AOS PROFISSIONAIS DE RVCC 

 

Data Prevista: 24 de Janeiro de 2007 

Hora Prevista: 12h00 

Local Previsto: Escola Secundária  

 

o Objectivo da entrevista: 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita 

compreender de que forma os profissionais encara a iniciativa Novas 

Oportunidades, nomeadamente a forma como estes perspectivam o seu trabalho 

e o seu papel no sistema educativo. 

 

o Protocolo da entrevista: 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista: 

 

Tema 

 

Sub-temas Questões 

Perspectiva inicial 

sobre a iniciativa 

- definição da iniciativa 

- expectativas prévias dos 

profissionais 

Sendo o CNO algo de 

totalmente novo, o que o 

levou a aceitar este 

convite? 

 

O que pensava da iniciativa 

Novas Oportunidades antes 

de começar a desempenhar 

as suas funções? 

Funções do 

profissional RVCC 

- actividades dos profissionais 

- funções desempenhadas 

Poderia falar-me um pouco 

das suas funções e 

actividades aqui no centro? 

Aspectos positivos 

/ problemas do 

processo 

- benefícios da iniciativa 

- problemas da iniciativa 

- pontos a melhorar 

- factores a ter em conta 

Que balanço faz da 

existência desta iniciativa 

nesta escola? 

 

O lugar do RVCC 

no sistema 

educativo 

- o futuro dos CNO 

- comparação entre a iniciativa e os 

outros subsistemas de formação 

Considera que esta 

iniciativa tem validade a 

longo prazo? 

 

Como encara a 

coexistência desta 

iniciativa com os outros 

subsistemas de formação? 
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ANEXO H 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFISSIONAL 1 

 

E: A primeira questão que lhe queria colocar é: segundo o que o professor Rui me disse, 

as pessoas foram convidadas para trabalhar aqui no centro, o que é que a levou a aceitar 

o convite? 

 

R: Foi principalmente pelo facto de ser uma tarefa nova. Exercer agora uma nova 

actividade, digamos assim, não estar sempre a fazer a mesma coisa. Foi mais pelo 

desafio de vir experimentar aqui como é que seria o desempenho e a lógica, como é que 

se usa um referencial, coisa que eu nunca estava à espera que fosse desta forma. Mas 

gostei, foi mais pelo desafio. E também sobretudo quando fui convidada, também me 

falaram sobre a equipa e achei a equipa muito boa e queria mesmo estar a trabalhar com 

eles.  

 

E: Já tinha trabalhado com adultos? 

 

R: Já, já. Logo no primeiro ano de serviço. Trabalhei logo com ensino recorrente. De 

resto foi sempre do décimo ao décimo primeiro e também trabalhei já com o terceiro 

ciclo. Quando surgiu as TIC nas escolas piloto logo no início mesmo, eu trabalhei em 

Loures com umas turmas, fiquei lá contratada e gostei muito da experiência. 

 

E: O que é que sabia desta iniciativa antes de começar a trabalhar aqui? 

 

R: Nada, nada. Relativamente ao secundário, nada, só com um senão. Antes de entrar 

para o secundário propriamente dito, já tinha sido convidada para trabalhar como 

formadora no básico e aceitei. Estava a trabalhar ali como professora e aqui com umas 

horas como formadora. E gostei também muito da experiência apesar de serem 

demasiadas horas e demasiado trabalho. Foi muito, muito cansativo mesmo. Agora com 

o secundário não sabia mesmo nada, não sabia o que iria acontecer, que surpresas é que 

iriam surgir. 

 

E: Pensa que esta iniciativa tem credibilidade? 
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R: Eu por acaso fiquei um bocado chateada, posso dizer assim, porque relativamente ao 

básico já surgia essas opiniões negativas, eu acho, que sejam certificadas pessoas num 

curto espaço de tempo, o que é totalmente mentira, pelo menos no que diz respeito aqui 

ao nosso centro. Era sempre no mínimo dos mínimos seis a sete meses para o básico, 

nunca menos. Em relação ao secundário, quando comecei a trabalhar com os adultos 

propriamente dito, começaram realmente a surgir este tipo de perguntas, quanto tempo é 

que vai demorar?, já houve certificações?, perguntas muito, estava tudo com muita 

pressa de acabar. E entretanto, pronto, respondia um bocadinho à letra, dizendo que não 

pensassem que iria ser um processo de curta duração, mas teriam, claro que tudo tinha a 

ver com o empenho e com a disponibilidade de cada um deles, mas que não iria ser um 

processo curto, nem um pouco mais ou menos. 

 

E: Agora, enquanto profissional, quais são as suas funções aqui no centro? 

 

R: O profissional tem mil e uma tarefas. Primeiro começámos por analisar 

concretamente o referencial de competências-chave. Foi um bocadinho difícil porque eu 

pelo menos não estava habituada àquele tipo de linguagem tão complexa. Para decifrar 

uma frase era necessário mil coisas. Começámos a planificar todos os documentos. Não 

havia rigorosamente nada. O centro começou também a criar diapositivos para fazer a 

apresentação aos adultos, foram feitas umas sessões iniciais de acolhimento com grupos 

relativamente grandes e depois dessas sessões começámos a fazer umas triagens, isto é, 

teríamos de começar a chamar as pessoas depois de ser elaborado um grupo, nós 

começámos com oito e vamos começar a diminuir penso eu, não sei se já está bem 

estipulado, vamos passar para seis que é o que a agência pede. Cada técnico tinha um 

grupo com esse número de pessoas e começámos a fazer a triagem das pessoas, 

começámos a fazer uma entrevista para começar a seleccionar e ver quem é que tinha 

perfil, que encaixasse aqui nos critérios pretendidos. 

 

E: E depois quando as pessoas começam o processo… 

 

R: Ah sim, quando as pessoas começam o processo ficam um bocadinho assustadas 

também, porque é lógico que já para nós custou estar a interpretar o referencial quanto 

mais para os adultos. Começámos a fazer sessões mais de explicar o que irá acontecer, 
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como é que eles têm que fazer uma leitura apropriada do referencial, como é que eles 

vão ter que construir as próprias narrativas e como é que vamos inserir as competências 

deles. E ao longo do tempo eles vão percebendo, porque também estudam claro. Há 

adultos que estudam muito bem o referencial, outros não e aí é mais complicado, porque 

para fazer uma narrativa andam cá não sei quanto tempo e sempre com dúvidas. É 

sempre complicado, porque uma pessoa que tenha o referencial à frente e as respectivas 

sessões com o técnico, depois se calhar consegue visualizar melhor. Agora há pessoas 

que ainda nem sequer imprimiram o referencial. É muito mais complicado depois estar a 

explicar. Entretanto, houve pessoas que desistiram. Do primeiro grupo, duas pessoas 

tiveram de desistir, outras foram feitos encaminhamento, porque depois também, a meio 

dessas sessões todas, concluímos que a maior parte das pessoas faltava menos de seis 

disciplinas de décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Ao abrigo do 357 foi por aí. E 

entretanto começámos também a fazer um levantar de todas estas pessoas, inclusive das 

que já estavam em lista de espera e decidimos fazer um esclarecimento a este pessoal 

todo. Portanto, cada técnico, ficamos dois com X pessoas, com um grupo de pessoas e 

fizemos também uma sessão de esclarecimento. Todas as pessoas que ficassem ao 

abrigo dessa legislação, então serão encaminhadas ou não, elas é que optam depois. Foi 

o que se passou com alguns dos adultos do primeiro grupo. Havia senhores que 

faltavam duas ou três disciplinas e então em vez de prosseguir o processo normal de 

RVCC, decidiram fazer um encaminhamento e fazer por módulos na Henriques 

Nogueira. 

 

E: Tudo isto parece um bocadinho diferente do que é normalmente o trabalho do 

professor. 

 

R: Parece, e é. E tudo depende das áreas principalmente aquela em que nós estamos 

incluídos. Primeiro porque eu sou da área de informática e custa-me um bocadinho 

interiorizar isto tudo. E depois não é nada fácil eu estar a falar em bytes e chegar aqui e 

fazer uma sessão que tenho de falar de cidadania, linguagem e comunicação, inclusive 

depois também nas várias áreas os núcleos geradores todos que tenho de dominar. E 

como professor, tive que estudar, tive que aprender, mas a nível de explicar isto em si, é 

diferente. É diferente porque a minha área é muito mais prática, muito mais directa e 

esta não. E exigiu-me um tempo mais de leitura, e estar sentadinho em casa a analisar 

estas coisinhas todas. 
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E: É que parece quase um trabalho burocrático. 

 

R: Parece e é. Tem um bocado, é um bocado um trabalho burocrático. No entanto, é 

aliciante ao mesmo tempo, porque é realmente, aprendemos coisas novas. Eu pelo 

menos gosto de aprender com aquilo com que estou a trabalhar, com as pessoas com 

que estou a trabalhar. Gosto muito de trabalhar assim. Não deixo de trabalhar na mesma 

com computadores, porque todas as sessões, todo este tipo de papel tem que ser 

diminuído, a papelada terá de ser substituída por aplicações concretas e somos nós que 

tratamos disso tudo.  

 

E: E a relação pedagógica, como é? 

 

R: É diferente do ensino regular. Primeiro porque eles são pessoas muito mais 

responsáveis, quer dizer a maior parte deles, também aparece aqui pessoas que 

desmoralizam logo, desistem e nunca mais nos dizem nada, nem um telefonema a dizer 

o que é que se passou ou não. Nós também no início telefonávamos à procura das 

pessoas, mas deixamos de fazer isso, porque acho que não vale a pena porque no 

entretanto nós tornávamos a ligar e tornavam a não aparecer as pessoas. E com eles 

pedagogicamente é muito diferente, é muito diferente. No entanto há situações que eu já 

tenho saudades da escola. É como ele lhe digo é mais relevante à área em si de trabalho, 

gosto mais de andar ali menino a menino e agora como técnica não, é diferente. Como 

formadora dava para fazer isso na mesma, não é, agora como técnica não. Eles 

assustam-se um bocado quando eu digo que terá de ser tudo elaborado no computador. 

Mas pedagogicamente o facto de não dar notas, de não avaliar quantitativamente 

também é diferente. Os testes em si, é muito diferente. Eu gosto, gosto, mas tenho 

saudades do normal. 

 

E: Sente-se realizada profissionalmente? 

 

R: Até agora sim. Até agora, com esta diferença de experiência, gosto, gosto. Estou-me 

a sentir satisfeita plenamente, porque lido um bocadinho com tudo, com as áreas todas. 

Não deixo no entanto de estar a trabalhar no computador e temos que estar a construir 

aplicações novas, e é sempre também com novo software. Mas, de resto, gosto porque 
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também de trabalhar directamente com colegas das outras áreas e também aprendo 

bastante. Sinto-me bem, muito bem agora assim. 

 

E: Então faria um balanço positivo em termos pessoais? 

 

R: Muito positivo sim.  

 

E: E em termos de escola, que balanço faria desta iniciativa? 

 

R: A escola ganhou, porque penso que as pessoas também já conseguem associar as 

Novas Oportunidades ao nome da escola. Há muita gente que: Aí onde é que está o 

curso a decorrer? Se se falar no nome da escola, será mais fácil o adulto iniciar este 

processo do que Olha é um Centro Novas Oportunidades num centro de formação 

XPTO. É muito mais difícil, não é. Eu acho que assim associam logo o centro ao nome 

da escola. 

 

E: E em termos dos restantes professores e da comunidade educativa? 

 

R: Eu relativamente ao meu grupo tento não passar muito tempo sem ir lá fazer-lhes 

uma visitinha. Mas nos outros grupos e com alguns colegas de escola, notei um 

bocadinho uma reparaçãozinha. Quando passava por eles, já falavam comigo com 

aquele ar mais de gozo: olá, então agora, centro Novas Oportunidades, eu achava isso 

um bocadinho, mas porquê que eles estão a falar isso desta forma. Possivelmente virá 

de uma ideia errada que eles têm das Novas Oportunidades. Tanto que a maior parte das 

pessoas que nos respondem mais negativamente, eu pelo menos digo, passe por lá, vá lá 

fazer-nos uma visitinha, vai ver o trabalhinho que temos lá. Tanto que já me 

perguntaram realmente a ver se eu me sentia bem a fazer isto. Disse-lhes que sim, que 

estava a sentir-me muito bem, porque era um desafio diferente, era uma coisa mesmo 

nova. Era totalmente diferente. Os colegas do departamento, como tenho um colega 

como formador do mesmo departamento cá a trabalhar connosco, não o sinto tão 

motivado do que quando eu era formadora também. Acho muito diferente da altura em 

que eu estava a dar formação aos adultos. Ele diz-me sempre, eu se me convidassem 

não sei se aceitaria. Porque eu acho que ele também. É assim, o processo de formação e 

o processo de ser-se técnico é totalmente diferente, muito diferente, não tem nada a ver 
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uma coisa com outra. E é o que eles lhes tento explicar. Se vocês entrassem na base que 

nós estamos a trabalhar do que chegar ali e ter um referencial e teres que incutir em três 

sessões aqui em informática, pelo menos as aplicações mais corriqueiras do Office com 

que eles têm de trabalhar. É muito mais complicado chagarmos ali e então, isto, isto e 

aquilo. As pessoas só não desistem e viram as costas porque parece mal. É muito pouco 

tempo tanto que a maior parte das pessoas, pelo menos comigo, diz-se sempre para fazer 

formação complementar. Nunca dava para perceber qual das áreas é que eles. E este ano 

reformularam o referencial para TIC e há uma aplicação nova, penso que era o 

Publisher, o ano passado não havia. Não cheguei a dar pelo menos, a apresentar. 

 

E: Acha que esta iniciativa é válida e faz sentido na realidade educativa de hoje? 

 

R: Eu acho que é muito positiva em todos os aspectos, não só para os adultos, é uma 

mais valia para eles. Há muitas pessoas que querem valorizar-se pessoalmente, a maior 

parte deles é profissionalmente, porque dependem do certificado. Não sabem o dia de 

amanhã e por isso ter o 12º é muito importante para eles. Há muitos que não, querem 

mesmo estudar, têm muitas saudades de andar na escola e claro a vida não foi fácil e 

foram vários os factores porque tiveram de desistir da escola. Tiveram que trabalhar 

muitos deles novos e agora querem começar. Eu acho que este processo é muito 

aliciante para eles e eles gostam. Quando começam a entender a base do processo, que é 

o referencial em si, como é que eles vão buscar, nós e eles conseguimos analisar as 

competências de cada um, eles entusiasmam-se mesmo por isto, não querem desistir. 

Dizem mesmo ah isto é mesmo engraçado. Eles gostam disto.  

 

E: Está-se a referir ao facto de ser baseado na história de vida? 

 

R: Para alguns fá-los lembrar coisas muito tristes. Aliás eu já tive uma adulta que teve 

pena de desistir, mas que não conseguia estar a lembrar-se de aspectos da história de 

vida dela. Foi muito pesado. Teve uma vida um bocado complicada. É esse o lado 

negativo tanto para eles como para nós, porque quer queiramos quer não influenciamo-

nos sempre. Na altura da triagem, a história de vida deles que é uma coisa muito breve, 

que é esclarecida não é. Há histórias de vida muito complicadas e temos que funcionar 

um bocado como psicólogos, estar a acalmá-los um bocado, estar-lhes a explicar que 

nem é necessário ir aos pontos mesmo muito, muito pessoais para esclarecer isso e 
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inclusive nas próprias narrativas não é necessário escrever isso. É necessário sim 

explicarem o porquê e tudo muito bem, porque depois terão de evidenciá-las não é e 

isso é um bocado depois mais complicado.  

 

E: Como é que depois se comprovam as evidências? 

 

R: Essa é a dúvida deles também. Mas é fácil, porque eles normalmente escrevem um 

bocadinho da história de vida em várias perspectivas, na perspectiva pessoal, 

profissional, na social. Depois dessa narrativazinha, digamos assim, porque é uma coisa 

muito mais breve, é que nós, eu pelo menos estou a fazer dessa forma, estou a pedir que 

me desenvolvam uma perspectiva só. Portanto eu comecei por começar a desenvolver a, 

para mim se calhar a que mais possam evidenciar as competências, que é o percurso 

profissional desde que começaram, tenham eles 16,17 anos, 15 até actualmente, até 

agora. E então aí é que nós vamos buscar. Como é que eles vão provar? Provando que 

fizeram, que sabem fazê-lo. Depois há as várias áreas com os formadores, depois o 

formador é capaz de pedir: Se ele trabalha numa fábrica ou numa empresa de. Sei lá, 

tenho um senhor que trabalha numa empresa e faz formação em informática. A nível de 

informática, conseguimos ver que ele tem imensas competências no manuseamento de 

certas aplicações. Sabe ir à Internet fazer o IRS dele, sabe fazer o próprio orçamento 

familiar, isto tudo, como ele sabe fazê-lo e sabe demonstrá-lo já entra numa 

determinada área, neste caso é gestão e economia. E é assim que nós vamos buscar as 

coisinhas todas. Dá um bocadinho de trabalho porque nós precisamos se calhar de um 

formador e entretanto ele já está a ler uma história de vida de outra pessoa, até chegar à 

nossa leva um bocadinho de tempo. É esse o senão também. Acho que precisávamos de 

mais pessoas. 

 

E: Que aspectos é que acha que se podia melhorar então? 

 

R: Precisávamos de mais formadores e também começar a escola se calhar em abrir os 

cursos, mais cursos aqui para a escolar para dar mais oportunidades. Isto é 

trabalhávamos todos no mesmo local, os cursos EFA, não encaminharmos para outras 

escolas, para outros centros. E assim teríamos aqui mais saídas. Estávamos aqui todos 

na mesma e sabemos se calhar perceberiam melhor como é que fazem o 

encaminhamento, isto é, como é que nos módulos se vai processar essas aulas. Eu ainda 
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não sei a 100% como é que é isso. Sei que eles vão ter que aplicar também as histórias 

de vida, vai ser à luz do referencial de competências-chave, mas não sei concretamente 

como é que eles desenvolvem aquilo em módulos. Cada disciplina em falta corresponde 

a 50 horas, eu não sei como é que em 50 horas vão fazer a história de vida e compará-la 

com o referencial.  

 

E: O que pensa da coexistência desta iniciativa com os outros sistemas de formação, 

nomeadamente o recorrente no caso dos adultos? 

 

R: Pode funcionar como concorrência em certos aspectos desde que as pessoas se 

informem realmente do que é o processo RVCC, porque não podem entrar pessoas com 

menos de 18 anos e pessoas que não trabalhem a menos de três anos, portanto todas 

essas pessoas não entram aqui. Para isso o sistema normal, a escola convencional do 

ensino recorrente continua. Mas para aquelas pessoas que andem só a fazer 

determinadas disciplinas, mas que já trabalhem há imensos anos, pode ficar em 

desvantagem a escola normal. Eu se calhar se andasse uma série de anos a fazer uma 

disciplina, cansava-me estar a estudar sempre a mesma coisa. E então optaria se calhar 

por um processo destes. É uma coisa nova, vou experimentar, não tenho disciplinas ali 

concretas para trabalhar. 

 

E: Mas poderá levar pessoas a não concluir o secundário a pensar na hipótese de 

RVCC? 

 

R: Penso que há essa espera. Acho que a maior parte das pessoas que pensam que é uma 

via mais fácil, no entanto só mesmo quando estão dentro do processo é que vêem pode 

ser realmente mais fácil, mas é muito mais trabalhosa, porque o trabalho todo feito para 

este processo é todo elaborado em casa, nunca é feito aqui. Eles não vêm para aqui 

trabalhar, nem fazer as narrativas, é em casa que têm de fazer isso tudo. Mas, no 

entanto, acredito que haja já pessoas à espera e desistam para ficarem à espera para 

entrarem neste processo. Eu sei que há pelo menos. 

 

E: E isso…acha que é… 
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R: É bom, se a listas de espera nestes centros não for muito elevada, se houvesse mais 

competitividade, agora sei que abriram mais centros novas oportunidades inclusive aqui 

em Torres, Henriques Nogueira abriu agora como Centro Novas Oportunidades. Se 

houver mais centros, há a ADRO também. Se a lista de espera não for tão grande, acho 

que é positivo. As pessoas poderem desistir e terem uma alternativa para concluir o 12º 

de outra forma se calhar mais aliciante para elas. 

 

E: Acha que esta iniciativa tem validade a longo prazo ou é uma questão de atingir 

determinadas metas físicas? 

 

R: Acho que se deve prosseguir se calhar até com novas formas de trabalhar neste 

processo, em vez de ser só histórias de vida, sei lá começar a clarear outras áreas, outros 

aspectos, não ser só em narrativas, ser coisas também muito mais práticas. Como já 

existe o RVCC pro, pronto, também começarmos a pôr as áreas todas ou o processo em 

si muito mais prático. Também trabalhar directamente nestas áreas, intervir e dar a 

conhecer como sabe mesmo realizar, saber fazer para a certificação, para as metas, para 

as estatísticas. Eu acho que deveria ser mais manuseado, não ser tão teórico. 

Trabalharem também concretamente à nossa frente, à frente dos formadores. Dar-nos a 

conhecer tudo o que sabem fazer. Até agora é só teoria, fotografias, folhinhas que têm 

que trazer. Eu acho que isso é muito bom e se for feito à nossa frente às vezes até 

podemos mandar imprimir ao adulto, onde é que vai, explique-me, tudo bem até aí eu 

acredito. Quem sou eu para pôr em dúvida essas credibilidades deles. Mas se for outro 

tipo de tarefas, acho que era mais agradável até fazer ao pé de nós, eu aprenderia muito 

mais se calhar. Eu acho que isso é uma questão se calhar de depois os centros se 

organizarem, dependendo das estatísticas como é que isto se vai desenvolver. 

 

E: Muito obrigado, as questões que eu lhe queria perguntar já estão, não sei se quer 

acrescentar alguma coisa? 

 

R: A nível dos adultos eu gosto muito de trabalhar com eles. São pessoas mais 

responsáveis, sobretudo responsáveis. E depois acho engraçado porque ainda têm aquela 

noção, que agora eu já não vejo isso tanto nos miúdos, aquela noção de o professor está 

ali, temos que obedecer, temos que cumprir tudo o que ele pede e eu acho isso giro. Há 

muita gente que tem muito respeito pelo professor e inclusivamente também há pessoas 
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que têm muitos recalcamentos também com a figura do professor. Há muitos, 

inclusivamente agora para o 12º, que têm um medo enorme só de entrar na escola. A 

escola em si é uma fobia para eles e estamos a desmistificar essa ideia. Há uma senhora 

que teve muitos traumas com uma colega e foi muito mau. Eu como professora tenho 

vergonha do que ela fez. E ela de momento está a ficar muito mais serena, muito mais 

tranquila pelo facto de estar aqui e trazer tudo elaborado. No entanto, ela esclarece tudo 

o que passou, com ela própria, com a escola, mas ela diz eu não sei se vou conseguir 

passar isto, porque isto para mim foi muito, muito mau. Eu não queria voltar a estudar 

pela escola, pelo ensino regular, nunca na vida iria concluir o 12º ano. E aqui ela diz que 

gosta mesmo de trabalhar connosco, diz que nem nos acha professores. 

 

E: Eles vêm com que imagem do professor? 

 

R: Vêm com a imagem do professor autoritário. Muitas pessoas que tiveram, pelo 

menos no 1º ciclo, levaram muita coça sempre. Lembrei agora de outra ideia que lhe 

queria dizer à pouco dos adultos. Vêm com mais motivação. Alguns até vêm motivados 

pela esposa, pelo marido, dizem tens que ir, tens que ir, e eles pronto têm mesmo que 

vir. E têm que andar aqui até ao final mesmo que não gostem. Inclusive há alguns que 

ainda continuam com esse tal medo, mas como vêm uma amiga e é da mesma zona, é da 

mesma aldeia ou é vizinha ali, então aproveita a boleia, vem com a amiga, mas quer 

ficar na mesma sessão, no mesmo grupo que está a amiga. Pronto e nós, há certas 

situações que até dá para fazer isso, há outras que quando chega àquele número de 

pessoas por grupo, não. Mas acho engraçado, porque elas depois até no fundo gostam e 

sempre com perguntas, inclusive a meio, de uma sessão para a outra telefonam, estou a 

fazer bem, olhe eu estou a fazer assim, depois contam a história de vida toda, como é 

que estão a escrever. É interessante. É giro e é giro pessoas que já não escrevem há 

muito tempo notar que sabem escrever muito bem. Normalmente eu costumo dizer-lhes 

que têm que ir mesmo, para fazer estas narrativas que utilizem o que for necessário, 

principalmente irem ao baú das memórias deles. E eles aí ficam um bocadinho ao baú 

das memórias, mas isso vai se mexer em muita coisa. Eu disse-lhes vai, vão mexer em 

muita memória, mas se as memórias forem mesmo muito negativas, não é necessário 

aprofundar totalmente, nem clarificá-las, nem escrevê-las. Isto é um processo 

confidencial como é óbvio. Lógico os técnicos e depois o respectivo formador irá ler, 
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porque terá de ler e terá de corrigir, mas há pessoas que mesmo assim. Há outras no 

entanto que ao escrever essas memórias, que as liberta. 

 

E: Como é que as pessoas reagem a essa necessidade de escrever a sua história de vida? 

 

R: As mais fechadas escrever é mais fácil. Agora mesmo na triagem, na parte da 

entrevista, quando são elas para clarificar e descrever o que é que passaram, os 

elementos mais importantes que transmitiram os valores essenciais, são capazes de não 

nos dizerem nada. Por mais voltas que nós façamos elas não descrevem nada. Tanto que 

nós chegamos a uma altura, eu pelo menos chego a uma altura da entrevista, e tenho que 

lhes dizer terá que desenvolver um pouco mais senão eu assim não tenho dados para 

dizer se você tem perfil ou não para entrar no processo. Nas perguntas que depois 

elaboramos no âmbito das várias áreas aí respondem. Agora no que diz respeito ao 

início da entrevista, há este tipo de perguntas muito mais pessoais, o percurso pessoal, 

profissional. Há pessoas que são muito reservadas, mas no entanto depois surpreendem-

me pela positiva porque fazem narrativas muitíssimo boas mesmo, muito boas mesmo. 

Há também aquelas pessoas que têm muita dificuldade em escrever. Por isso recorrem 

muito a nós. Depois um dos factores principais de algumas pessoas terem mais 

dificuldades na escrita, é de há muitos não lerem e não escreverem. Eles lêem as 

revistas normais, os jornais diários, mas livros não lêem nada. Há muita falta de leitura 

e depois claro nota-se, tanto que eu há algumas entrevistas que aconselho mesmo ler um 

livrinho nos tempos livres, naquelas horas mais mortas, tentem em vez de estar a ler a 

TV7+ ou a Maria ou as Holas ou lá o que é, levem um livrinho, vão ver como vão 

começar a ter mais gosto pela leitura. Claro que isto para algumas pessoas é 

complicado. Eu estar a dizer isso ou não é a mesma coisa. Depois os senhores 

organizam-se melhor, as senhoras é sempre aquela coisa, não tenho tempo, tenho de 

chegar a casa fazer o jantar, lavar a loiça. Mas os senhores organizam-se melhor. Mas, 

no entanto, são mais rápidas na entrega as senhoras. Algumas senhoras sim, há outro 

senhor sim. A maior parte das vezes nós não damos aquele prazo no início 

principalmente construam, mais de quinze dias não senão é muito, perdemo-nos 

também um bocado e eles também. Mas depois eles já estão habituados aqueles quinze 

dias, antes disso telefonam e posso entregar. E isso é bom, porque assim eles vêem mais 

ou menos que esse tempo. Apesar de não dizermos nada, às vezes temos que dizer, mas 

a maior parte das vezes não dizemos nada e eles conseguem entregar. Há alguns que 
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nunca mais disseram nada como é lógico. Estou à espera do percurso profissional há 

meses.  

 

E: Esses casos criam algum problema para o centro? 

 

R: Para nós claro. Essas pessoas num grupo de 8, duas desistiram, um foi encaminhado, 

portanto o resto é duas pessoas só que me vieram entregar as histórias de vida. O resto 

das pessoas não sei nada delas. E depois eu o que eu lhes digo. Se vocês quiserem 

continuar digam-me alguma coisa porque há muita gente em lista de espera. Não vão 

ocupar o lugar deles, pelo menos nós não estamos a fazer assim. Podemos é começar 

com um grupo novo. E todos os técnicos com grupos novos. E não dá para estar sempre 

a ligar, a maior parte das vezes nem atendem. Mas não nos dizem nada e eu acho 

estranho pelo menos com algumas senhoras não dizerem nada, porque elas eram tão 

certinhas. Acho muito estranho. Uma delas tinha problemas de saúde com o marido, 

espero que não tenha acontecido nada, era um problema grave até, mas não me disse 

nada até agora.  

 

E: Para que há uma certa relação com as pessoas? 

 

R: Sabemos tudo delas. É muito próxima. Mesmo que nos digam coisinhas muito 

pessoais delas, mais as senhoras claro com uma técnica, com os senhores se calhar 

acontece a mesma coisa. Mas nós temos que ter sempre aquela auto-defesa. Conte, 

conte, mas eu não posso ter sempre o mesmo feedback. Não lhe posso dar a mesma 

resposta sempre, senão crio ali uma porta aberta a tudo. E isso não pode acontecer para 

me proteger do que elas me dizem e também tenho que lhes dar a entender que nem 

tudo pode ser contado. Na sessão de acolhimento até tenho dúvida que eles saibam que 

nós somos professores mesmo, só que depois é mesmo esclarecido, porque eles 

chegam-nos a perguntar quais são as nossas habilitações para estar a fazer esse trabalho.  

 

E: Terá isso a ver com as tarefas do profissional que são diferentes da do perfil do 

professor? 

 

R: Altera. Eu acho engraçado eles dizerem mas a professora é professora de quê? Quer 

dizer estão-me a ver ali a falar de cidadania, a falar de língua, cultura e comunicação e 
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depois de repente eu sou professora de informática. Ficam assim a olhar para mim: está 

a gozar comigo, só pode. Mas depois percebem realmente que eu tenho de falar desta 

forma porque tive obrigatoriamente que estudar e analisar cuidadosamente o referencial. 

E porquê que estou a dizer isto desta forma, porquê que tive de aplicar conceitos 

daquela forma, porquê que tive de lhes mostrar aplicações criadas daquela forma. Eles 

aí conseguem associar, começam a associar as minhas habilitações com o trabalho que 

estou a desempenhar. No início é tudo muito complicado e eles mesmo ficam muito 

sérios e não sei se vou perceber isto. Depois com calma e com o grupo sozinho numa 

sala a explicar as sessõeszinhas, acho que depois ficamos muito mais, como os miúdos 

não é, começamos a ambientar-nos melhor, a conhecer melhor os adultos e o 

relacionamento começa a ser melhor, abrimo-nos mais para novas conversas, para 

opiniões diferentes, conseguimos discutir certos pormenores do dia-a-dia. Precisamente 

quando é na altura das dúvidas como é que vão ver que eu tenho competências para 

fazer isso, eu dou-lhes exemplos do dia-a-dia deles e tentamos aplicar para o referencial 

nas sessões. Houve até sessões inclusive que nós técnicos fizemos em power point com 

exemplos concretos, inventamos senhoras que vão fazer e faz isto. Como é que se 

analisam as competências nesses exemplos e eles aí conseguem, e depois brincamos um 

bocado com eles para realização de uma tarefa dentro da sessão. Levamos uns 

marcadores de várias cores e com os diapositivos que apresentamos damos as 

fotocópias e eles depois terão de sei lá para um DR1 a nível pessoal tentam visualizar 

onde é que se encontra aquela parte e com um marcador diferente vão lá, pronto para 

eles é uma forma de. No início pensámos isto vai ser muito miudinho, levar uns 

marcadores de várias cores, mas não reagiram todos muito bem. Para o secundário, 

tentamos suavizar um pouco a apresentação do referencial criando power points para 

eles visualizarem melhor o referencial. Primeiro o que é que têm de saber, dentro dessas 

determinadas áreas o que é que devem seguir e vamos fazer uma actividade para ver, 

nem que seja visualizarem no próprio referencial onde é que se encontra a área 

cidadania e profissionalidade. Nem que seja só eles folhearem. E depois quando eles se 

aperceberem que já sabem que ali se situa aquela área, aí sim começámos com outras 

actividades. Dentro destas áreas então vamos ver os núcleos geradores. Dentro dos 

núcleos geradores, nas áreas gémeas que eles já sabem quais são, eles já conseguem 

associar, vamos então ver os domínios de referência e já todos eles sabem diferenciar os 

quatro domínios diferentes e então aí é muito mais fácil ir buscar as tais competências, 

pô-las no pessoal, no profissional. Tem é que ser sempre com exemplos muito práticos 
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do dia-a-dia deles. Exemplificar isto de forma a que eles: olha hoje o que é que fez, 

então diga-me lá hoje o que é que fez, eles não sei se fazem. Eu pelo menos tenho que 

ser muito mais prática, porque há muita gente que a nível de interpretação, custa 

interpretar realmente essa complexidade do referencial, mas com situações práticas eles 

conseguem ver o que é profissional, o que é que se distingue do pessoal, institucional, o 

ser. Os próprios conceitos já são complicados. Para uma pessoa que não estuda há vinte 

anos o que é o macro-estrutural? O próprio portefólio, eles não sabem como é. Aliás 

como o portefólio é um documento sempre em evolução, nos explicamos como é que se 

encaixa isto no portefólio, como ser colocado, onde, a organização em si dos vários 

documentos. Aliás nós uma coisa logo que exigimos é no início tudo a computador, que 

é também para obrigá-los. Há muitos que não sabem escrever, dizem que o computador 

lhes quebra um bocadinho o raciocínio daquilo que querem desenvolver e eu digo-lhes 

pronto tudo bem escrevam numa folhinha e depois passam. Não é necessário 

escreverem directamente no computador.  

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFISSIONAL 2 

 

E: Então a primeira coisa que eu ia lhe pedir era, pelo que eu percebi, as pessoas foram 

convidadas para trabalhar aqui. O que é que a levou a aceitar esta proposta? 

 

R: É assim. Eu no ano passado já trabalhava aqui. Fui convidada para trabalhar no 

centro como formadora. Portanto as minhas primeiras funções no centro no ano passado 

já foram como formadora de Matemática para a Vida. Entretanto quando apareceu agora 

a nova, não foi apareceu a nova, foi a imposição de termos que ser cinco profissionais, 

pôs-se a situação a quem vamos convidar, quem não vamos até que entretanto dentro da 

própria equipa se decidiu que se calhar o melhor era ficar como profissionais quem já 

estava no campo, portanto quem já estava a trabalhar aqui e convidamos mais um 

porque faltava para completar a equipa dos cinco. Portanto basicamente foi isso. O que 

é que me levou a aceitar? O desafio. Eu gosto sempre de fazer coisas novas. A minha 

formação é professora de matemática, em ensino da matemática. Mas gosto sempre de 

fazer coisas novas. Quando o ano passado me convidaram para vi fazer formação adorei 

e como gostei muito de trabalhar com adultos, com pessoas mais velhas que nunca tinha 

trabalhado, resolvi aceitar e experimentar como profissional, que é completamente 
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diferente de tudo o que eu já tinha feito. Basicamente é aceitar novos desafios, gosto 

imenso. 

 

E: Antes de ser profissional e antes de ser formadora, o que é que achava desta 

iniciativa das Novas Oportunidades? 

 

R: Olhe, antes, antes mesmo de ter sido convidada, eu nem sequer conhecia. Nem 

sequer conhecia os Centros Novas Oportunidades, que na altura eram os Centros 

RVCC, este ano é que mudaram de nome. Depois quando fui convidada, tentei 

informar-me do que era. Fiquei um bocadinho de pé atrás, porque achava então mas que 

tanto tempo para tirar o nono ano e agora chegam ali. Depois quando comecei a 

trabalhar com os adultos, comecei a modificar a minha perspectiva. Além de que 

também os meus pais e grande parte da minha família ninguém tem grandes estudos. Os 

meus pais têm a quarta classe e eu sempre achei o meu pai uma pessoa excepcional 

assim como também a minha mãe para o trabalho que desenvolvem, os conhecimentos 

que têm não são os de uma quarta classe. Portanto as coisas acabavam por estar assim 

um bocadinho de pé atrás mas pensando que talvez. Depois quando comecei a conhecer 

aqui as pessoas, as pessoas que me apareciam, os conhecimentos que tinham, como dar 

a volta às questões na minha área da matemática, conhecimentos ditos científicos mas a 

conseguirem dar a volta, mudei a minha opinião. Acho que há pessoas que podem e têm 

competências que equivalem aos níveis do nono ano e agora aos níveis do décimo 

segundo. Claro que haverá muita gente que não têm, mas isso também há os outros 

caminhos que podemos guiá-los.  

 

E: Como profissional, quais são as suas funções aqui no centro? 

 

R: Basicamente o nosso trabalho é em equipa. Trata de desenvolver os materiais, 

desenvolver a metodologia, o que tem sido complicado, porque não tínhamos 

rigorosamente nada. Tivemos uma formação para aí de três dias em Lisboa, que pouco 

ou nada serve, quer dizer temos um referencial base mas instrumentos de trabalho, 

instrumentos que nos permitam auferir as coisas, diagnosticar alguma coisa, não temos. 

Portanto o nosso primeiro grande trabalho em equipa foi exactamente criar esses 

instrumentos, tentar criar a metodologia adequada num dia de uma maneira, noutro dia 

já estamos a refazer tudo porque não resulta, porque depois achamos que assim é 
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melhor, pronto. Portanto é o fazer e refazer de metodologias. O trabalho com os adultos 

basicamente trata-se portanto temos as sessões de acolhimento tanto no básico como no 

secundário em que o nosso trabalho é passar a mensagem de como é que funciona o 

centro, como é que vai funcionar todo o processo de RVCC portanto esclarecer bem as 

coisas logo ao início. Depois, temos as sessões de entrevista individual em que é aí mais 

ou menos que nós já começamos a fazer uma triagem, portanto no básico basicamente é 

aí que fazemos a triagem portanto basicamente ou percebemos que a pessoa realamente 

tem algum espírito para continuar e tem bases para continuar ou então não vale a pena e 

encaminhamos para outras ofertas. No secundário começa aí o perceber se ou não, 

portanto na entrevista é apenas um dos primeiros passos, nós vamos fazer a entrevista, 

começamos a ter digamos algumas desconfianças se a pessoa tem perfil, se não tem o 

perfil, se tem os conhecimentos. Depois, com o fazer a história de vida aí percebemos 

melhor se sim ou se não. O que é que temos de fazer a seguir, a seguir temos que 

oferecer novas respostas quando vemos que a pessoa não tem perfil para seguir o 

processo de Reconhecimento e Validação de Competências. Agora há pessoas que 

aceitam e pessoas que não aceitam e nós não podemos obrigar ninguém a aceitar. O 

máximo que se pode fazer é se a pessoa mantiver o pé firme que quer continuar 

connosco, pois vai continuar connosco e temos os dois sistemas: a certificação completa 

do nível ou a certificação parcial. Portanto informamos a pessoa das possibilidades que 

tem e que sim senhora pode continuar, mas terá uma certificação parcial quase na 

certeza. Na parte dos encaminhamentos, portanto, cabe-nos a nós dar todas as hipóteses 

que a pessoa tem, que nós julgamos mais adequadas. Apesar de tudo tentamos sempre 

explicar todo o leque para a pessoa poder escolher da melhor forma aquilo que melhor 

digamos a satisfaz em termos profissionais, de interesse, disponibilidade. E depois o 

processo de RVCC, o nosso trabalho é essencialmente ajudar na construção do 

portefolio, no caso do básico do dossier,  portanto é mais uma distinção que cada vez 

mais eles querem atenuar, portanto querem transformar também o dossier do básico 

num portefolio reflexivo e largar a ideia de dossier. Portanto é ajudar a pessoa a 

construir, ajudar a fazer a escolha dos materais que são mais adequados a colocar ou 

não, porque às vezes as pessoas querem pôr as fotografias todas da família e mais o 

album do filho e do avô e portanto e temos que encaminhar e dizer não é tanto isso que 

se pretende é mais aquilo, veja lá, escolha. Depois numa fase final portanto preparar 

para o juri de certificação em que normalmente ajudamos na preparação do 

projectosinho final que eles apresentam no caso do básico, no caso do secundário vamos 
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ajudar também na feitura do portefolio, se está bem, não está bem, o que é que se pode 

por, o que se pode tirar, se está completo, portanto, toda a preparação do juri e depois 

levar a juri que é a parte mais gira disto tudo, de secundário não tenho experiênica, de 

básico só tenho experiência como formadora, porque não levei ainda ninguém como 

profissional a juri. 

 

E: È um bocadinho diferente daquilo que o professor faz normalmente? 

 

R: Completamente. Muito diferente, muito diferente porque, porque é assim. Enquanto 

lá fora em termos dos miúdos nós tentamos é transmitir apenas os conhecimentos, nós 

temos um programa extenso para cumprir, falo da minha disciplina, é um programa que 

é extenso, muito extenso e que temos que o dar e cumprir, e porque está à porta os 

exames e tem que ser feito. Portanto temos aquele timing muito marcado, pelo menos 

na matemática, temos. Agora com os exames intermédios torna mais apertado porque 

naquelas alturas temos que ter sempre a matéria toda terminada e dada a tempo. Aqui 

não há tanto o timing, há mais o ir quase que à velocidade do adulto, portanto se ele 

percebeu, dá para andar mais devagar, dá para andar mais depressa. Há depois as 

sessões de formação, que nós também podemos designar és tu, és tu, és tu que vais ter 

as formações. No caso dos miúdos as coisas não funcionam assim. A relação é 

completamente diferente, enquanto os miúdos é aquela relação um bocado fria que 

acaba por ser, embora os mais pequeninos, mas a minha experiência é de décimo para 

cima, portanto é. Há também momentos gratificantes, é, pelo menos no décimo segundo 

eu tenho tido turmas que é muito gratificante e depois, quando os encontro, eles 

entraram todos para a faculdade. Mas aqui é uma coisa diferente, as pessoas chegam 

aqui com uma perspectiva de voltar à escola outra vez e vêem mesmo com muita, muita 

vontade de aqui estar, e de aprender, e de absorver tudo aquilo que aparece. É uma coisa 

muito diferente, não sei explicar bem, mas pelo menos como formadora eu chegava a 

dar duas horas e tal de formação seguida e não ficava cansada, porque eu sentia que as 

pessoas queriam mais, estavam motivadas. Há uma motivação muito, muito grande. Há 

um voltar à escola outra vez, para elas é engraçadissimo o voltar à escola, o aí agora 

estou na escola outra vez. Algumas vem com o caderninho e com as coisinhas todas, 

que lá fora a gente já não encontra isso. Portanto é muito gratificante. 
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E: Mas esta escola é um bocadinho diferente da escola que eles tiveram. Habituam-se 

com facilidade depois a esta metodologia, ao portefolio… 

 

R: Essa parte não é a mais problemática que eu sinto. O que eu sinto é que eles vem 

aqui à espera de ter as aulas habituais e quando chegam aqui e percebem que não vão ter 

aulas, que só vão ser diagnosticados, que lhes vai ser apresentado assim as coisas muito 

superficialmente para ver aquilo que eles sabem, alguns ficam desiludidos, porque 

vinham à espera da aula, da aula, de vir aprender. Aí eu quero voltar à escola para vir 

aprender outra vez e nós aí nas entrevistas tentamos logo transmitir isto. Aliás logo na 

sessão de acolhimento começamos com isso, cuidado que vocês não vão ter aulas, vocês 

vão ter apenas uma sessão de apresentação do referencial, vão conhecer o que é que 

vocês têm que saber, que competências é que já tem que ter, não vão aprender aqui 

nada. È escusado. Quando chegam às aulas com os formadores, eles acham que vão ter 

aulas, eles acham que o formador vai ter que estar a ensinar, o que acaba por acontecer 

um pouco, porque ao apresentar o referencial, o formador está a rever conceitos. Mas 

não estamos a dar uma aula típica, por exemplo matemática eu tinha três sessões para a 

matéria toda do nono ano. Portanto aquilo era mesmo para, e alguns ficavam frustrados 

porque queriam aprender, aprender, mais, aprender mais. Portanto quer dizer assim eu 

não posso pedir aulas de formação, não se não precisa, se já tem as competências 

necessárias. Ah mas é que eu queria aprender mais um bocadinho. Portanto muitos 

chegam aqui na perspectiva da escola mesmo e não de um centro de validação de 

competências. A maior parte chega aqui com essa ideia. É dificil desmontá-la porque 

eles continuam sempre a ter a ideia da aula. Mas depois há também a parte gira que é 

aquelas pessoas que nos chegaram cá muito traumatizadas pela escola e temos adultos, 

eu não fazia a mínimia ideia que pudesse haver pessoas com tanto medo da escola, 

pessoas que tremem. Eu entrevistei uma senhora que tremia à minha frente. Eu assim: 

mas a senhora estava nervosa. Não, não eu não estou nervosa por estar aqui consigo, eu 

estou nervosa por estar dentro de uma escola. Eu assim: mas a escola não lhe faz mal. 

Não, não imagina, eu tenho pavor à escolas, eu nem sei como é que aqui entrei. E tenho 

tido colegas meus com essa mesma ideia. E eu como formadora também encontrei o 

medo da escola. A escola que eles encontraram há anos, e isso nota-se em pessoas já dos 

quarentas e cinquentas, a escola que eles encontraram traumatizou-as de tal forma que 

têm medo. E depois a parte gira, e que eu gosto imenso, e que estou a gostar muito, é 

que estamos a conseguir desmontar essa ideia má da escola e agora são pessoas que vêm 
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todos os dias, que aparecem, e que aparecem cá para tirar dúvidas e já tem o dossier 

todo organizadinho e tudo. E eu assim: então a escola. Ah não agora já me sinto bem. 

Portanto há esta parte boa, mas aquela ideia pré-concebida de que vem ter aulas, essa 

não se desmonta com facilidade não. Eles continuam com essa ideia. 

 

E: Queria saber também, que balanço é que faz desta iniciativa aqui na escola, não só 

para si em termos pessoais e profissionais, mas mesmo para a escola. Acha que é 

positivo haver aqui um Centro Novas Oportunidades ou cria alguns problemas? 

 

R: Não, penso que é positivo. È positivo para a escola. Primeiro porque traz pessoas de 

outra faixa etária à escola, o que permite um pouco aquilo que nos temos sempre 

tentado, trazer pessoas diferentes à escola para perceberem como é que isto funciona, 

para também desmontar aquela ideia de escola que muitos têm. Depois temos muita 

gente que vem cá que são encarregados de educação dos miúdos que temos aqui durante 

o dia, o que é bom, porque acabam por perceber como é que funcionam as coisas e que 

às vezes não é bem aquilo que se diz lá fora e aquilo que os próprios filhos às vezes 

transmitem. Depois, em termos de experiência, é enriquecedora para toda a gente que 

aqui está a trabalhar, portanto para nós todos tem sido uma experiência penso eu muito 

positiva. Deu-nos a conhecer um leque de pessoas que existem lá fora que nós não 

faziamos talvez ideia, eu pelo menos não fazia talvez ideia que havia pesoas com tantos 

conhecimentos e que afinal com tão baixa escolaridade, mas que são pessoas que estão a 

exercer cargos até elevados e que não tinham escolaridade, mas afinal têm tantas 

competências, mas por algum motivo na vida ali parou. E isso é bom também, porque 

traz experiências novas cá para dentro, faz-nos ter um contacto diferente da comunidade 

com que vivemos, a comunidade que nos rodeia. Dá-nos a perceber um pouco o que se 

passa com os nossos alunos, ali, porque as pessoas que aqui nos chegam são as pessoas 

que vivem à nossa volta, são a nossa comunidade, portanto ajuda-nos a perceeber a 

comunidade em que estamos inseridos e isso acaba por nos ajudar também a perceber os 

alunos que temos e talvez muitas vezes como é que podemos dar a volta e chegar lá 

fora. È aquelas ideias pré-concebidas que às vezes as pessoas chegam aqui e que depois 

acabam por sair daqui com elas desmontadas, portanto acho que está a ser muito bom a 

nível de escola. Em termos de financiamentos, temos um financiamento que nos dá jeito 

aqui, isso em termos escolares não é significativo. Seria óptimo que a escola arrancasse 

também com aulas nocturnas, porque para já nós não temos e isso era fundamental para 
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expandirmos aqui o centro e para que as coisas funcionassem melhor, porque e 

esperamos que isso seja o próximo passo agora, que seja mesmo o funcionar à noite e 

isso seria óptimo porque mais postos de trabalho, portanto em termos de escola, acho 

que é positivo, pelo menos do meu ponto de vista. 

 

E: Tem sido bem aceite pelos outrso professores que não trabalham no centro esta 

iniciativa? 

 

R: Lá está. Vão criticar. Eles têm exactamente a mesma ideia pré-concebida que eu 

tinha antes de entrar aqui. Portanto a ideia deles é, pé atràs e o quê, agora vão lá em dois 

ou três meses e ficam com o nono ano, a ideia do facilitismo. Mas isso eu não condeno 

ninguém. Claro que com quem eu falo transmito as ideias que neste momento tenho mas 

sei que é a ideia que paira lá fora, aliás as pessoas quando chegam aqui trazem um 

bocado a ideia do facilitismo, dois ou três meses, pois faço isto e nós aí desmontamos. 

Mas a ideia que paira lá fora mesmo entre os colegas docentes, é a ideia geral, mas 

também não critico ninguém porque era a ideia que eu tinha. 

 

E: Gostaria de perceber como é que o centro consegue desmontar essa ideia. 

 

R: Não é fácil, porque talvez se nós consegurmos que as aulas comecem a funcioanr 

também à noite e que haja mais professores envolvidos e professores que vão trabalhar 

directamente com estas pessoas e tenham um contacto directo com estas pessoas, isto 

começa-se a desmontar. É um dos caminhos. Claro que outro caminho é também as 

próprias pessoas, o começarem a dizer, ora isto realmente no fundo faço, consigo fazer, 

mas tive trabalho, tive que pesquisar, e tive que fazer, e tive que me informar e tive que 

fazer formações. Portanto também passa por aí e depois há as credibilidades dos 

centros. Há os centros que facilitam imenso, há os centros que não facilitam. Há os 

centros que tentam ser rigorosos e seguir aquilo que realmente é para ser seguido, que é 

o caso do nosso. Tentamos ao máximo seguir as directrizes que nos dão, os referenciais, 

as directrizes, o sistema de creditação, portanto tudo aquilo que nos chega 

atempadamente. E depois há os centros que tentam o facilitismo e depois há sempre as 

pessoas a tentarem comparar, aquele centro ali é num instante, e fazem, e não têm tanto 

trabalho e não têm que fazer isto. Mas isso já acontecia na escola tradicional claro e 

dentro dos centros está exactamente a acontecer a mesma coisa. Agora eu acho que o 
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rigor e a necessidade de haver uma regulamentação, portanto que regulamente os 

centros todos é fundamental para que haja credibilidade porque senão se acharem que 

vem aqui em um, dois, três meses e levam o diploma com o décimo segundo ano e isto 

porque o do nono ano com relativa facilidade as pessoas tiravam o nono ano. Portanto 

os centros, há vários centros a funcionar há mais tempo que o nosso e com relativa 

facilidade e isto acabou por se espalhar, vais là e tiras o nono. O referencial também não 

é nada de especial. O do básico é bastante linera, portanto, uma pessoa com umas 

aulinhas de formação e uma pessoa que até já trabalhe com um computador no dia-a-

dia, que até em casa vá à internet, goste de fazer umas cartinhas, escreva umas coisas, 

rapidamente faz o referencial. Portanto não é nada do outro mundo. Agora o secundário 

não, é bem mais arrojadinho e portanto para chegar lá não é tão simples. 

 

E: E a língua estrangeira? 

 

R: As pessoas que nos chegam com mais facilidade foram as pessoas que foram 

emigrantes e que ainda mantêm familiares imigrantes e que portanto mantêm um 

contacto da língua. No nosso dia-a-dia, sejamos verdadeiros, nós não usamos quase 

nada a língua estrangeira, seja ela qual for. Portanto não temos necessidade, a nossa 

comunidade é uma comunidade que tem muitos turistas, se calhar se vivessemos numa 

zona de turistas mais estrangeiros, havia essa necessidade, mas aqui não há. Portanto, 

mesmo a pessoa que fez o décimo primeiro ano de língua estrangeira, é complicado. E 

por isso là está uma das nossas batalhas, o ter aqui aulas nocturno, por  exemplo uma 

delas de língua estrangeira, porque vai ser um dos problemas que nós estamos a 

encontrar é esse, a segunda língua, a língua estrangeira. Vai ser complicado. A língua 

não se estuda assim em cinco minutos, não se vai pesquisar à internet. Vai ser uma das 

àreas complicadas do referencial e onde vamos ter mais problemas com os adultos é 

exactamente essa, porque temos aqui adultos com muitas potencialidades a nível de 

todos os outros núcleos, os vários núcleos geradores, temos pessoas com conhecimentos 

espectaculares. Quando comecei, pensei assim, quando li o referencial, pensei para mim 

duvido que me apareça cá alguém. Não, tem-me surpreendido, temos pessoas aqui com 

muito, muito potencial e que já desenvolveram um trabalho muito, muito bom, mas lá 

está, são pessoas que estiveram no estrangeiro e portanto têm um contacto frequente 

com a língua, que é caso de dois adultos, não três adultos que eu tenho, que têm 

contacto frequente, vão frequentemente, trabalham em multinacionais e são enviados 
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para o estrangeiro, os outros estão todos a deparar-se e tenho pessoas muito, com um 

grande potencial nas outras àreas, mas a língua estrangeira estão completamente em 

pânico porque já pararam, porque pararam há muito tempo, porque estudaram até ao 

décimo ano o francês ou o inglês mas nunca mais tiveram que o utilizar. 

 

E: E é barreira suficiente para os adultos não serem certificados? 

 

R: É obrigatório, eles dizem que é fundamental comunicar numa língua estrangeira. É 

sempre bom e cada vez mais no contexto de unificação, mas não é agora, penso que não 

vai ser fácil cumprir-se à risca esse certificar pessoas nos números que eles exigem 

quase, certificar pessoas. Não vai ser fácil porque, porque lá está, porque nós temos uma 

cultura que não há muito a cultura do falar muitas línguas, nós aprendemos o inglês na 

escola ou o francês, ou o inglês e o francês as gerações ainda mais antigas, mas depois 

paramos. Não há, porque lá está não há necessidade, a pessoa não sente no seu dia-a-dia 

a necessidade. E a pessoa acaba por, quando chega a uma determinada altura da 

suavida, investe em coisas, pelo menos quando eu falo nos trinta ou quarenta anos, 

quando a pessoa está activa, vai investir em coisas que realmente sinta porque não tem 

tempo para andar aí a investir, vou fazer um curso de línguas porque me apetece, não é 

bem assim. As pessoas tem os filhos, está naquela altura da vida em que se tem que 

fazer é porque é necessário, porque lhe vai dar jeito. E portanto se a língua não lhe dá 

jeito, não lhe faz falta, não vai fazer. Os adultos que eu falei aqui, um esteve emigrado 

três anos em Inglaterra, portanto desenvovleu por si só conhecimentos de inglês. O 

outro teve que fazer formações porque trabalha numa multinacional e porque é enviado 

para o estrangeiro, porque senão também não tinha ido fazer formações de inglês, 

porque não necessitava. Se ele trabalhasse aqui em Portugal, só contacte com 

portugueses, não tivesse que contactar com ninguém. E a maior parte das pessoas que 

vivem aqui na nossa zona é isso que acontece. Eu própria, embora tenha e acabe muitas 

vezes por às vezes me esforçar por falar em inglês um pouco para não perder, mas não 

preciso de falar inglês no meu dia-a-dia. Não me faz falta, nem inglês, nem francês, nem 

outra língua, não me faz falta. Portanto se eu não me forçar a falar um pouco em casa, 

perco completamente. Portanto é o que acontece, mas vai ser uma barreira. Eu acho que 

é uma das barreiras, no referencial do secundário vai ser, sem dúvida. 
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E: E também é uma dificuldade para vocês. Depois como é que vão dar a volta à 

situação? 

 

R: Para já temos a formadora, uma formadora já de inglês, vamos ver como é que 

vamos encaixar, porque nem sequer estava previsto, portanto não. Agora preveem que 

sim, que pode vir para certificar se a pessoa sabe ou não. Mas não vai chegar de maneira 

nenhuma. Estamos a tentar é que as pessoas vão fazer cursos. A Henriques Nogueira 

está com cursos de seis meses de inglês e estamos a tentar que as pessoas se inscrevam, 

mas por exemplo eles não estão a conseguir dar resposta. Neste momento tinham uma 

turma de inglês, já abriram outra e está cheia, portanto não estão a conseguir dar 

resposta. Não estão a conseguir e nós aqui cursos de línguas, temos alguns, mas acabam 

por ser um pouco escolarizados demais, vocacionados quase para os miúdos também e 

depois há outros que são extremamente caros e as pessoas também não conseguem. São 

cursos que ficam bastante caros. Nós aqui temos a International House mas é carissimo 

e há pessoas que não podem mesmo. As pessoas vão pagar um dinheirão por um curso. 

E depois o que é que nós fazemos, essa pessoa só porque não sabe uma língua 

estrangeira mas até tem competências nas outras àreas todas. Esse é um dos problemas 

que nós, ou a agência, ou alguém vai ter que solucionar. 

E: Esta situação há-de ser comum a todos os centros… 

 

R: Não. Também se calhar aquelas pessoas mais do centro do país, se calhar tem mais 

população emigrante, mas de um modo geral a nãos er algumas zonas com mais 

turismo, como o Algarve, não estou a ver as pessoas com grandes conhecimentos de 

língua estrangeira. Portanto, não sei como estão a pensar solucionar. Eles estão a 

construir coisas novas, porque eles ainda nos disseram isso. Estão a construir agora 

instrumentos de mediação até a nível de quem vai fazer os diagnósticos e as triagens, 

perfis específicos. Portanto eles estão a desenvolver, estão a desenvolver porque là está, 

quer dizer eles mandaram as ideias e agora estão a ser bombardeados e tem de dar 

respostas, embora tenha a dizer que a agência tem sido impecável. Tem uma coisa 

quanto a mim que é fundamental que são terra a terra, eles tem os pés muito assentes na 

terra. Não é propriamente aquelas grandes conversas tudo muito bonito no papel mas no 

terreno aquilo não funciona e estes não, portanto estes tem os pés muito bem assentes na 

terra, portanto tem conhecimento da realidade no terreno, porque eles têm sempre um 

contacto com o terreno, não estão lá fechadinhos no gabinete. Depois são pessoas muito 
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disponíveis para esclarecer, telefonamos e eles enviam as respostas em tempo útil às 

vezes ou não. Percebo também que muitas vezes eles também não conseguem, estão 

sem respostas, mas tem sido muito bom trabalhar com a agência, a agência nacional 

para a qualificação tem sido, não tenho rigorosamente nada a dizer porque, pronto, até 

me tem surpreendido pela positiva. Nós às vezes estamos habituados a mandarmos para 

là a pergunta, esperar, então já veio o fax. Não. Então já veio o mail. Não. Volta outra 

vez a mandar isso não. Eles nisso são, e mesmo a formação que tive em Lisboa. Esteve 

portanto uma das senhoras da agência, gostei imenso da maneira como ela falou, 

percebe o que está a dizer e percebe os probelmas que há no campo e as dificuldades 

que estão a surgir e agora nesta última reunião que tivemos e que foi mesmo aqui na 

escola, também quem veio, aberta às questões, a perceber o que é que se estava a passar, 

muito terra à terra, o que era para ser dito era para ser dito, as coisas são para ser 

chamadas pelos seus nomes, portanto concreto, muit concreto. Portanto, é assim, é 

assim e ajuda-nos, porque às vezes o andar naquele floreado todo, acaba por não levar a 

lugar nenhum. Mas tem sido muito, muito bom trabalhar com a agência. Por acaso há 

que dizer o que é bom. Às vezes são tão poucas.  

 

E: Esta iniciativa vem para colmatar os défices de qualificação da população. Portanto, 

há de chegar uma certa altura em que, agora há muita procura, mas não quererá dizer 

que esta procura será constante, porque as outras gerações não terão tanto essa 

necessidade. Acha que esta iniciativa tem validade a longo prazo? 

 

R: Olhe isto é assim. Eu penso o grande, o grande afluxo vai ser agora, porque a grande 

quantidade de gente que nós tinhamos que não tinha décimo segundo são gerações já 

mais  antigas. O décimo segundo há muita gente a desistir, tem grandes indicios de 

desistência no décimo ano, portanto a diminuição do nono ano prevejo, porque há muita 

gente que, agora basicamente toda a gente faz o nono ano. Os miudos fazem todos o 

nono ano, portanto raras excepções não fazem o nono ano, portanto o grande volume do 

nono ano é as gerações mais antigas, pessoas mais antigas, trintas e tais, quarenta, 

embora eu tenha ficado de boca aberta com pessoas de vintes que nos aparecem aqui 

com a quarta classe. Eu não fazia ideia. Tinha uma ideia um bocado mais, diferente, 

pensei que pessoas já com vinte e tais tinham todas pelo menos feito o sexto ano, se não 

terminassem o nono, pelo menos tivessem frequentado o nono. Mas não, há muita gente 

só com a quarta classe. Aqui na nossa zona não me pareceria assim muito. Portanto há 
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aqui uma zona do Maxial, Merceana, é uma zona mais centro, quer dizer não é interior, 

mas, dentro do concelho é mais interior e onde nós tem surgido mais casos assim. Agora 

do décimo segundo é claro que a grande quantidade vai ser agora, mas como digo ainda 

continua a haver muita gente a não conseguir terminar o décimo segundo, continua. 

Agora também com tudo o que eles tem vindo a modificar a nível do próprio ensino 

regular, com os cursos profissionais, com tudo mais, acho que cada vez mais a 

tendência é as pessoas fazerem mesmo o décimo segundo, portanto isto não será sem 

dúvida uma iniciativa a longo prazo. Eu não acredito especialmente porque eles estão a 

abrir imensos centros, portanto eles estão a tentar dar a resposta o mais rápido possível a 

estas necessidades.  Estão a abrir muitos centros, rapidamente se vai começar a dar as 

respostas. Depois serão casos, eu penso cada vez casos mais esporadicos, porque com 

cursos profissionais cada vez mais agora serem lançados, portanto cada vez mais há 

mais respostas, portanto mais dificilmente as pessoas também não terminaram o décimo 

segundo. 

 

E: Esta iniciativa irá fazer concorrência às outras vias de conclusão do secundário? 

 

R: Penso que não, desde que, as coisas tem de ser muito rectas, a ideia de facilitismo 

tem de ser desmontada, porque está-nos a acontecer isso. Há miúdos que foram alunos 

ali e , que apareceram aqui e que entretanto entraram no processo, porque entretanto já 

tinham mais de 23, porque eles também nos dão directrizes. E eu concordo 

perfeitamente com essas directrizes que abaixo dos 23 anos só em casos muito 

excepcionais, portanto isto mesmo já para, vá deixem-se là de desistir de estudar ali para 

vir aqui terminar, para desmontar essa ideia. E isso eu concordo perfeitamente com a 

experiência profissional, com os 23 anos, portanto concordo. Mas também quem não se 

aguentou daquele lado, chegou aqui, ao fim de um mês já estava a desistir, não 

continuou, porque se apercebeu que também aqui dá trabalho. Portanto se a ideia de 

facilitismo não se mantiver, eu não acredito que vá dar concorrência ali ao ensino. Eu 

não acredito, muito sinceramente, não acredito. Não acredito porque depois é assim, 

quem quer seguir os estudos, quem quer prosseguir estudos, esta não é a melhor. A 

preparação não é a adequada. Depois, em termos de certificação, nem sequer tem o 

curso em que fizeram a certificação. Cada vez mais com a concorrência que há là for a 

nível de emprego, com a especialização que é exigida, porque cada vez mais se pergunta 

qual é o curso, qual é a especialidade e menos qual é o nível de escolaridade, portanto o 
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que interessa é a especialização. Nós estamos cada vez mais, mesmo a nível superior, a 

ter que fazer especializações, porque se exige, o mercado de trabalho exige 

especialização. Isto não é nada de especialização, isto é décimo segundo geral, muito 

geral, portanto quem quer realmente ir lá fora à luta, à procura do primeiro emprego, 

acaba por perceber que isto não será uma grande resposta. Eu penso que será, isto já é 

mais a resposta para a pessoa que já está no emprego e que não pode subir, porque lhe 

barraram porque não tem o décimo segundo, mas que já está implantada là dentro. Só 

lhe dizem assim, tu tens competência, tens capacidades, mas as leis existem, não podes, 

portanto faz o décimo segundo independentemente do curso que seja e podes ascender. 

Agora para quem vai iniciar uma carreira de trabalho com tanta oferta que hoje existe, 

eu não acredito. Acredito mais que agora os cursos profissionais e espero que os cursos 

profissionais possam vir a dar uma resposta se forem bem estruturados e com currículos 

bem organizados possam vir dar a resposta a muitos alunos que a escola tradicional, 

portanto a escola que temos até agora não tem dado a resposta e temos que ser 

concretos. Há alunos para os quais esta escola não dá resposta às suas necessidades e ao 

que eles pretendem. E espero é que os cursos profissionais que estão a criar lhes dêem 

essa resposta para que eles não abandonem, porque das entrevistas que eu faço e daquilo 

que temos visto aqui, estes miúdos que abandonaram, porque a escola não lhes deu 

qualquer resposta e andam por aí ao Deus dará aqui também não vão conseguir. Eles 

vão se perder de qualquer das formas. Quero é que a escola dê a volta para que eles não 

se percam e que nós aqui sejamos uma resposta de médio e curto prazo, de médio prazo. 

Não vai ser de curto, porque não conseguimos dar resposta a toda a gente. De médio 

prazo para colmatar as deficiências que haviam anteriores e que agora com novas 

ofertas que se deixe de ter esse tipo de problemas até ao décimo segundo. Concorrência, 

cho que, penso que não, desde que lá está não haja a ideia do não faço aqui, vou ali a 

um centro e faço décimo segundo assim, faço o décimo segundo e pronto e fica feito. 

Tem é que ser transmitido lá para fora e não foi quais são as condições em que se tira 

aqui o décimo segundo, que não ficam com um curso específico em àrea nenhuma, que 

é um curso generalista, que não tem uma entrada directa para a faculdade assim nas 

mesmas condições que os outros, portanto que há restrições, que isto visa dar uma 

resposta a quem já está integrado no mercado de trabalho. E não para ir là tirar o décimo 

segundo ano quem não está sequer integrado. Aliàs nem sequer prevê isso. Tem que ter 

experiência profissional, portanto não me parece que vá dar concorrência, espero eu. 

Isto é a minha perspectiva. Espero não estar enganada. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFISSIONAL 3 

 

E: A ideia é tentar perceber um bocadinho o que é que vocês fazem e em termos 

profissionais como é que se sentem relativamente àquilo que fazem, expectativas que 

tinham, se se sentem realizados ou não, o que é que há de mais positivo ou aspectos 

menos positivo, é nessa ordem de ideia. 

 

R: Então vamos força. 

 

E: Então, a primeira coisa é. Pelo que o prof Rui me disse foram convites feitos aos 

profissionais portanto para começarem a trabalhar aqui 

 

R: Certo 

 

E: Eu queria tentar perceber o que é que fez com que aceitasse esse convite 

 

R: Bom, a verdade é que não hesitei muito na aceitação porque já há quinze anos que, 

apesar de ter desempenhado vários cargos, como coordenador de departamento, director 

de turma, coordenador de direcção de turma, assembleia de escola, pronto sempre 

leccionei e de facto tenho a dizer, faço aqui um parênteses, a minha paixão é de facto 

leccionar. Não estou a menosprezar à partida essa experiência pelo contrário, mas eu 

também já tinha vindo a contactar bastante com a prof Maria José e ela contava-me 

bastante relativamente à experiência que já tinham no ano anterior com o básico e 

pareceu-me uma experiência interessante e depois talvez alguma ansiedade também 

relativamente a uma experiência nova no nosso ramo do ensino. Também tinha como 

perspectiva fazer o mestrado, ainda tenho, mas também os horários nunca eram muito 

compatíveis porque eu tinha muitas turmas, muitos alunos e apareceu-me esta 

experiência nova e eu achei interessante até por aquilo que eu já sabia da prof Maria 

José, da experiência que já tinha tido. Nunca tinha trabalhado com adultos, nunca tinha 

tido nocturno e pareceu-me interessante fazer uma coisa nova. E depois também 

conhecia à partida a equipa, os colegas que faziam parte da equipa, sabia que era uma 

equipa forte e portanto não hesitei. E tenho a dizer que para mim uma equipa é 

extremamente importante. À partida, apesar de achar uma experiência que poderia vir a 

ser interessante, se a equipa não me agradasse provavelmente não aceitaria o convite. 
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E: Agora, pedia-lhe que me falasse um pouco do seu dia-a-dia no centro, das suas 

funções. 

 

R: Enquanto profissional. Não sei se já viu a legislação relativamente a isso. Pronto eu 

não vou ser muito legalista nem vou citar a legislação. Digamos que nós desde o início 

fazemos o acompanhamento dos adultos do RVCC não é, quer do básico quer do 

secundário. Costumo dizer que somos um pouco os orientadores deles. Desde o início 

do processo, fazemos o acolhimento logo de início que passa pela, por recebê-los aqui 

no centro, por dar uma explicação relativamente ao funcionamento porque eles surgem 

com muitas dúvidas. Ouviram através da publicidade na televisão ou na rádio, mas 

mesmo assim não é suficientemente esclarecedor, pelo contrário. Então passa logo por 

aí por dar uma informação inicial, embora breve, mas explicar de uma forma geral o que 

é um centro novas oportunidades, o que é o reconhecimento, validação e certificação de 

competências, as diferenças entre o básico para os do básico, no secundário aqueles que 

procuram o secundário, depois passa pelas outras sessões de acolhimento à qual assistiu 

no início onde fazemos uma explicação muito mais detalhada relativamente ao 

processo. Há mais sessões ainda de diagnóstico, fazemos depois uma entrevista, e 

nessas sessões de diagnóstico passa também pela entrevista que é muito mais detalhada, 

fazemos um balanço do perfil dos adultos para nos apercebermos se de facto eles têm o 

perfil certo para esse processo. Porque se não tiver, nós temos outra função que é fazer o 

encaminhamento, um encaminhamento para uma solução que tenha mais a ver com as 

características de cada adulto. Se forem encaminhados pronto vão seguir o processo 

noutra escola à partida, uma vez que esta não tem cursos EFA nem outros cursos a 

funcionar em pós-laboral. Depois, se entrarem no processo, nós trabalhamos com 

grupos onde fazemos também a orientação desses adultos passando por mais sessões de 

diagnóstico, de reconhecimento inicial em termos de indícios de competências que eles 

tenham. Fazemos uma pequena, fazemos uma pequena não, explicamos o que é que se 

pretende com uma história de vida porque quer o secundário quer o básico vão ter que 

redigir, o processo centra-se na sua história de vida, fazemos esse acompanhamento, 

essa orientação: o que é que devem de explicitar com mais pormenor ou menos 

pormenor relativamente à sua história de vida. Fazemos também uma explicação 

detalhada do referencial, não é, nomeadamente no secundário porque o referencial do 

secundário não é um documento fácil. Não é nada fácil, a linguagem é de difícil 
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interpretação para eles, então há várias sessões onde nós gradualmente tentamos levar o 

adulto a perceber cada vez melhor o referencial, uma vez que é o documento com o qual 

eles vão ter de trabalhar, não é. A história de vida e o referencial estão intimamente 

ligados porque as competências que nós vamos tentar evidenciar estão todas elas no 

referencial. Então fazemos um acompanhamento muito forte. Já produzimos imenso 

material também para numa primeira fase eles poderem de uma forma gradual e mais 

fácil conseguirem estabelecer essa ligação entre a história de vida deles e o referencial. 

E nunca deixamos de os acompanhar, embora numa segunda, terceira fase eles 

comecem a trabalhar mais com os formadores. Nós também anteriormente temos 

reuniões com os formadores, onde discutimos, apresentamos o perfil do adulto ou do 

formando como quiser em causa. Os formadores também fazem a leitura da história de 

vida e outros documentos produzidos, depois reunimos precisamente para à luz do 

referencial fazermos uma análise inicial relativamente às evidências de competência. E 

mesmo quando eles estiverem a trabalhar com os formadores, nós fazemos sempre o 

acompanhamento, não é, dialogando sempre e trabalhando sempre quer com o formador 

quer com o formando, o adulto e sempre até ao final do processo, até ao final da 

certificação. Digamos que estamos sempre a orientar o processo. 

 

E: É bastante diferente 

 

R: Deve ter falhado alguma coisa não sei, mas pronto. 

 

E: Mas é muito o acompanhamento, orientar… 

 

R: O acompanhamento, guiá-los, orientá-los, fazer sempre o acompanhamento dos seus 

trabalhos, fazer sugestões para melhorar, embora também o trabalho de base em termos 

de orientação de trabalhos seja dos formadores, mas nós muitas vezes também fazemos 

anteriormente essa orientação para que o trabalho seja mais bem encaminhado antes de 

chegar aos formadores, porque há uma série de detalhes dos quais eles estão esquecidos, 

mesmo em termos de formatação e apresentação, conselhos sobre a redacção, sobre a 

organização de um trabalho. Está tudo esquecido e nós fazemos muito esse 

encaminhamento também. 

E: É bastante diferente daquilo que 
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R: Ao que eu estava habituado?  

 

E: Sim 

 

R: É. Para já estou a trabalhar com um adulto e estava habituado a trabalhar com 

adolescentes anteriormente. Isso diz tudo. É bastante diferente, mas é aliciante de facto. 

E trabalhar com histórias de vida também não. Tinha uma ideia do que poderia ser, mas 

na prática apercebemo-nos que de facto é um trabalho que muitas vezes não é fácil, mas 

é muito estimulante de facto. Cada adulto tem uma história de vida diferente. Às vezes 

há uma grande necessidade da parte deles de dialogar, embora não sejamos psicólogos, 

mas por vezes também acabamos por assumir um pouco essas funções, não é. Acontece, 

embora também saibamos que temos que demarcarmo-nos de determinadas situações. 

Mas também há situações de história de vida, de sofrimento, a título de exemplo, de 

onde ou a partir das quais o adulto desenvolveu competências e acabam por serem 

relevantes. E aí mistura-se um pouco tudo, não é, o papel de, um pouco de psicólogo, o 

papel do técnico que ao mesmo tempo ali está interessado também nas competências 

que foram desenvolvidas e não nos pormenorzinhos, porque são irrelevantes. De facto é 

um trabalho aliciante e muito diferente daquele a que estamos habituados. 

 

E: Que aspectos é que consideraria mais positivos 

 

R: Nesta minha nova experiência 

 

E: Sim. 

 

R: No geral está a ser tudo positivo. O próprio trabalho em si com os adultos que para 

mim é um contacto e, pronto eu sempre fui director de turma. È completamente 

diferente, estou a trabalhar com o encarregado de educação e a fazer a ponte entre os 

alunos, o encarregado de educação e os outros professores e a escola no geral. Aqui é 

um trabalho diário, muito pessoal, formando a formando, o que é aliciante. Trabalhar 

em equipa, é um forte trabalho de equipa que temos aqui entre profissionais e 

formadores e incluo claro o coordenador. Eu sempre gostei muito de trabalhar em 

equipa e temos conseguido trabalhar muito bem. Isso para mim também é muito 

positivo. Tudo, tudo no geral. A descoberta também é relativamente ao secundário é um 
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processo de descoberta e às vezes as desvantagens, as possíveis desvantagens deste 

processo também estão aí. Embora a vantagem seja maior. Torna-se criativo, pronto, 

muito criativo, embora as orientações sejam muito objectivas e muito claras da parte da 

agência e o referencial também é muito claro. Embora não seja fácil, mas é um trabalho 

muito criativo, porque até este momento nós temos produzido absolutamente tudo 

relativamente aos instrumentos. A agência ficou de enviar os instrumentos, ainda não 

conseguiu fazê-lo, nós não pudemos parar obviamente para seguir. E então é um 

processo muito criativo, nós temos produzido bastante para conseguir levar a cabo todo 

este trabalho. 

 

E: À primeira vista pode parecer um processo muito burocrático e 

 

R: Não, nada, não. Ele é regrado, digamos que ele é disciplinado de facto. È um 

processo disciplinado, nós sabemos quais são, o que temos que fazer, onde temos que 

chegar, mas é um processo muito criativo porque há uma série de instrumentos que 

tiveram e que têm ainda que ser criados para podermos desenvolver esse trabalho. 

Pronto agora há uma série de facto, uma série de variáveis que temos que, de variáveis 

não. Há uma série de condições que nós respeitamos e a agência é muito clara 

relativamente a isso. E acho bem porque nós não poderíamos ter centros, todos os 

centros do país a funcionar. Podem funcionar de maneira ligeiramente diferente, mas 

com o mesmo fim, respeitando as mesmas regras. 

 

E: Então, há algum aspecto, embora considere que é quase tudo bastante positivo, mas 

há algum aspecto do processo que ache que deveria ser melhorado ou em que haja ainda 

alguma dificuldade ou pelas imposições da agência 

 

R: Eu, por acaso, esta agência tem-me surpreendido pela positiva, porque acho que é 

uma agência muito dinâmica e que procura dar resposta. Agora há uma certa ansiedade. 

De facto, se nós tivéssemos tido talvez mais instrumentos numa fase inicial, 

provavelmente não teríamos sido tão criativos, mas se calhar teria havido uma 

segurança um pouco maior, não é, relativamente ao nosso trabalho. Saber que, porque 

às vezes há muitas questões que se levantam, será que estamos a seguir o caminho certo, 

poderíamos ter feito de outra forma. Embora isso não seja propriamente negativo. Mas 

há uma certa ansiedade, pronto, e digamos que também vamos aprendendo com a 
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experiência e com os nossos primeiros grupos. Vamo-nos apercebendo que há coisas 

que podem ser melhoradas e alteradas, depois também. Menos negativo, não há nada 

assim de muito negativo. Há determinadas decisões que também poderiam ter sido mais 

antecipadas e refiro-me, por exemplo, a legislação, a indicações que surgiram há 

relativamente pouco tempo, depois de nós já termos avançado com o primeiro ou 

segundo grupo. Não é que isso tenha trazido consequências graves ou que tenha 

afectado os adultos ou o processo, mas que pressupõem alguma reformulação.  

 

E: A legislação talvez das novas formas de conclusão do secundário 

 

R: Por exemplo. Embora fosse muito positiva, porque de facto vai dar uma nova 

oportunidade a outros adultos que não têm propriamente necessidade de entrar neste 

processo, mas se tivesse surgido antes teria evitado de facto que alguns adultos dos 

primeiros grupos por exemplo entrassem neste processo. Embora eles ainda possam ser 

encaminhados. Mas depois também já estão a trabalhar e já não têm aquela motivação 

para deixar o trabalho a meio e iniciar outro. E pronto. Mesmo relativamente à 

certificação, surgiram agora, na sexta-feira passada indicações mais claras da parte da 

agência por exemplo relativamente aos núcleos geradores e a quantidade de 

competências que eles necessitavam de certificar por cada núcleo gerador. Como eu 

digo não é nada de grave, mas já poderíamos ter agido de outra forma, por exemplo. 

 

E: Portanto no início entrou neste processo com algumas expectativas com certeza 

 

R: Entrei. Expectativas digamos que. Expectativas em que sentido? 

 

E: O que é que esperava? Fizeram a proposta 

 

R: Vou ser muito sincero. Esperava de facto uma experiência nova e a partir daí não sei 

se deveria dizer isto para a entrevista, mas digo. Como estou tão decepcionado com 

aquilo que estava a acontecer em termos de educação e todas estas alterações que 

estavam a decorrer, não é, o facto de termos ficado congelados, a forma como o 

concurso para titulares, a avaliação, o novo estatuto dos alunos, digamos que eu também 

já estava numa fase um pouco de decepção relativamente a todo o sistema. E decidi 

também não criar por esse motivo grandes expectativas, nem positivas, nem negativas. 
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Apenas aquela ideia que de facto era uma experiência nova, na qual eu iria embarcar 

com uma boa equipa e estou a ser muito sincero sem grandes expectativas. Mas sempre 

com a esperança que e com alguma certeza que iria correr bem porque conhecia a 

capacidade de trabalho de todos.  

 

E: Até aqui que balanço é que faria 

 

R: Faço um balanço bastante positivo, bastante positivo, do nosso trabalho, do nosso 

empenho, da relação com os adultos, muito positivo. Acho que tem estado a correr bem 

e com seriedade e com rigor. 

 

E: Em termos de relação pedagógica, vem um bocadinho ainda nesta questão que estava 

a dizer, é um dos aspectos positivos. Esta relação entre os profissionais e os formandos 

como é que a descreveria? 

 

R: Essa relação pedagógica é muito. Até penso que é fácil. Não sei se me arrisco a dizê-

lo. Não sei talvez também por toda a experiência que já temos. Acabamos por ter 

também experiência com os adultos como eu já disse em muitas situações como eu já 

disse enquanto directores de turma acabamos por ter um contacto muito próximo com 

os encarregados de educação embora em aspectos completamente diferente, que estes 

adultos aqui são formandos e estão num processo também de aprendizagem, embora 

seja muito centrado numa auto-aprendizagem da parte do adulto, mas eles vêm com 

muita ansiedade e expectativas muito positivas e têm procurado em nós não o professor 

tradicional, mas uma pessoa que os possa orientar e que os possa ajudar. E repare que 

também a nossa visão e damos isso a entender logo de início. A relação que se cria é 

muito saudável mesmo entre profissional e formando, mesmo muito saudável. Claro que 

há casos e casos, há excepções, há pessoas que se ligam mais, há pessoas que tem maior 

abertura. Como eu disse em todos os sectores, todas as profissões. Mas a relação 

pedagógica e posso falar também pelos meus colegas, por aquilo que eu vejo, acho que 

é muito positiva mesmo.  

 

E: Terá certamente alguma coisa a ver com a motivação? 
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R: A motivação deles, a maturidade deles, a vontade de de facto pegar num projecto que 

foi muito adidado, é aquela ansiedade em conseguir de facto ter mais habilitações e 

temos tido várias situações em que essas habilitações são essenciais para melhorar o 

emprego. Ainda há pouco tive uma adulta que está quase na fase final do processo, mas 

que fez a candidatura para um novo emprego e sentiu-se muito realizada porque ela 

estava quase a terminar e só precisava de uma declaração em como estava inscrita no 

processo e provavelmente vai consegui-lo, isso é uma motivação, um factor de 

realização para os adultos. Nós não temos aqui pessoas sem vontade e sem motivação 

que é a grande diferença. À partida todos os adultos que procuram o centro é de livre e 

espontânea vontade e porque querem. E logo o facto de à partida termos todos 

motivados também nos facilita um pouco. Embora também haja esse trabalho de 

motivação, porque a dada altura há adultos que também começam a achar dificuldade 

porque isto também atenção há uma publicidade que às vezes engana um pouco 

relativamente ao processo. Nós costumamos dizer: aqui nós não vendemos diplomas, 

não venham com essa ideia, vão ter que trabalhar, terá de haver esforço, terá de haver 

dedicação, terá de haver trabalho. E também há alguns adultos que não vêem 

propriamente preparados com esse espírito. Vêm com uma ideia de que é tudo mais 

facilitado e os que trazem essa ideia às vezes também apanham um susto inicial, mas 

depois lá está também conseguimos facilmente motivá-los. 

 

E: O que é que espera ainda deste trabalho aqui no centro? 

 

R: Espere que continue a correr tudo bem. Como eu disse eu estou numa fase 

relativamente a tudo na minha vida que não crio expectativas muito grandes. Tinha 

muitas expectativas relativamente à profissão e como me sinto um pouco defraudado, 

acho que o melhor agora é não criar muitas expectativas, a não ser que continue a correr 

tudo bem e de facto penso que vamos conseguir desempenhar bem as nossas funções e 

não crio. Se me está a falar em números também não crio expectativas relativamente a 

isso. Eu continuo a achar que cada adulto é um caso, cada grupo é um caso e 

numericamente em termos de certificação, não sei se a pergunta tinha a ver com isso ou 

com as metas 

 

E: Não, não 
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R: Espero conseguir cumprir as metas, mas penso que o mais importante nem é tanto 

isso.  

 

E: Há um pouco essa ideia como disse há pouco de que isto é tudo um processo muito 

fácil. 

 

R: Pois há na população e se calhar eu também antes de conhecer o processo poderia ter 

algum preconceito e se calhar até tinha. 

 

E: Pois, acha que esta iniciativa realmente é válida, é fiável, é confiável, faz sentido. 

 

R: Faz. Se cada centro cumprir com as suas obrigações e se tiver como princípio, como 

eu penso que nós temos, penso não, tenho a certeza, o rigor, que nós desempenhamos as 

nossas funções com muito rigor e com muita seriedade é. E apercebi-me disso através 

de facto de muitas histórias de vida no terreno. Há de facto adultos que têm uma 

experiência incrível, uma experiência de vida pessoal e profissional com muitas 

competências desenvolvidas e que de certa forma eram ignoradas, eram desconhecidas. 

Se eu comparar com outras pessoas que de facto têm a escolaridade nono ou mesmo 

décimo segundo ano têm muito menos competências relativamente a esses adultos é 

verdade, é um facto. Por isso penso que, se o trabalho for sério e com rigor, faz-se aqui 

alguma justiça social, educacional, porque há de facto muita aprendizagem, cada caso é 

um caso, é óbvio, mas há adultos aqui com muitas aprendizagens ao longo da vida e a 

partir das quais desenvolveram de facto muitas competências, muito válidas, digamos 

apenas não estavam contempladas num diploma ou num papel. E são pessoas muito 

válidas e não faz sentido perderem a oportunidade de emprego por exemplo por não 

terem equivalência ao nono ou ao décimo segundo ano quando de facto tinham 

competências para. E eles próprios reconhecem isso. Há casos de excepção. Não vou 

mentir, mas esses também são encaminhados. Lá está a seriedade. Esses serão 

encaminhados pronto. O processo está organizado de forma a que isso seja possível. 

Nem todos têm que fazer através do reconhecimento, validação e certificação. SE nós 

mesmo no início tendo achado que ele tinha perfil, mas a meio começamos a aperceber 

que será difícil desenvolver, conseguir demonstrar por exemplo no caso do secundário 

as 44 competências, não há problema, a legislação assim o prevê, o adulto pode ser 

encaminhado para conclui-las de outra forma. Mas de facto eu foi no terreno que 
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aprendi isso. Temos casos de muitos adultos, muitos adultos formandos que 

desenvolveram competências muito, muito válidas.  

 

E: E acha que esta iniciativa, esta forma de valorizar a aprendizagem das pessoas fora 

da escola pode de alguma forma mudar o que é a escola que até hoje conhecemos? 

 

R: Já mudou. Isto é uma novidade por completo, muito debatida. A pergunta que me fez 

mostra isso não é. Já se discute as vantagens, as desvantagens, se é um processo sério, 

se não é, se apenas por uma questão numérica e de estatística. A própria discussão em 

torno disto não é já por si pressupõe uma visão diferente daquilo que é a escola hoje, 

não é. É uma novidade do nosso sistema de ensino e vai mudar certamente, agora o 

futuro dirá. Já é uma mudança, claro que é.  

 

E: Mudou alguma coisa na sua visão no seu caso em termos daquilo que acha que deve 

ser a sua função 

 

R: Mudou o possível preconceito que eu tinha relativamente também às novas 

oportunidades, porque à partida também não vou mentir tinha uma ideia mas isto das 

novas oportunidades será uma forma de garantir estatisticamente não é que a população 

tem mais escolaridade, porque isto em termos mundiais e europeus acaba por ser uma 

meta para os nossos governos e mudou, porque de facto é um processo que está muito 

bem montado, é um processo sério e com rigor. Agora óbvio, é como qualquer escola, 

depende do trabalho que se fizer dentro de cada centro. Essa visão em mim mudou 

porque estou no terreno e também consigo agora tentar fazer passar essa mensagem é 

óbvio. 

 

E: E as pessoas têm reagido bem? 

 

R: Com quem eu falo têm. 

 

E: Essa desconfiança tem sido minimizada ou 

 

R: Quer dizer é um assunto ainda a discutir e que se discute. Há pessoas que não estão 

completamente convencidas, mas digamos também que o conhecimento da equipa e das 
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pessoas que integram, lá está a equipa também faz as pessoas pensarem um pouco 

relativamente ao processo e também ajuda a dar-lhe mais credibilidade. 

 

E: Pronto era isto que eu pretendia. Foi uma coisa muito simples. 

 

R: Fui muito claro, sincero. 

 

E: Sim, sim. Era eu perceber um bocadinho como é que as pessoas se sentem nos eu 

trabalho, o que é que elas fazem, porque é difícil para quem está do lado de fora 

perceber as coisas de forma muito verdadeira. Quer dizer temos um ideia superficial. 

 

R: Era para mim. É complicado, não é, não é. Às vezes não conseguimos. As pessoas 

como é que eu diria. As pessoas não têm uma ideia clara, exacta e objectiva de facto de 

todo o processo, do trabalho, da exigência e do rigor. Mas eu continuo a dizer, eu falo 

por este centro, espero que os outros façam o mesmo, mas isso é com qualquer escola, 

com qualquer empresa, com qualquer instituto. Acho que a agência aí também como eu 

já disse surpreendeu pela positiva, a agência procura orientar muito bem todos os 

centros 

 

E: E eles produzem muito material, porque eu tenho retirado muita coisa do site 

 

R: E dão respostas o mais breve possível e procuram apoiar. Pronto agora instrumentos 

por exemplo para o secundário não tivemos até este momento. Tivemos de criar 

basicamente tudo. Tornou o processo mais criativo como já disse de facto. Os centros 

não têm que ter os mesmos instrumentos e não têm que funcionar exactamente da 

mesma forma. Há várias maneiras de gerir o trabalho, desde que se cumpram as regras. 

Aliás também já sabe há pouco tempo foi, não sei se há um mês atrás, é irrelevante, 

também já promoveram outra reunião entre alguns centros aqui da zona oeste e tivemos 

a debater o que estávamos a fazer, trocamos experiências, trocamos ideias até para nos 

apercebermos. Não somos nem se pressupõe que isto seja algo de fechado, o centro tem 

que estar aberto para o meio, tem que haver contacto com as outras instituições, com os 

outros centros, isso é muito bom e a própria agência procura promover essa troca. 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 74 

E: Por vezes poderá ser mais útil do que até alguma coisa que venha a ser estipulada e 

que deixe pouca margem para manobras. 

 

R: É. Eles são bastante flexíveis também da agência. 

 

E: Pois pelo menos, pelo que eu vejo na documentação 

 

R: Procuram dar resposta rapidamente ao contrário daquilo que estávamos habituados. 

Mas eu já disse a agência tem-me surpreendido muito pela positiva.  

 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA PROFISSIONAL 4 

 

E: Com a entrevista o objectivo é compreender primeiro o que é o trabalho do 

profisisonal, o que é que é isso de fazer o diagnóstico e acompanhar, se podia explicar 

um pouco melhor como é que isso se processa. E depois é a perspectiva dos aspectos 

mais positivos ou das fragilidades que acha que o sistema tem. São os dois grandes 

temas da entrevista. O que eu lhe queria começar por perguntar é, pelo que eu me 

apercebi, as pessoas foram convidadas para trabalhar aqui no centro, não foi nenhuma 

imposição. O que é que fez com que aceitasse o convite? 

 

R: Portanto penso que sabe que quem iniciou este processo foi eu e o colega Rui. Por 

um lado porque eu gosto de servir, e em vinte anos de serviço já fiz variadissimas coisas 

desde de conselho executivo, orientação de estaágios, assembleia de escola, conselho 

pedagógico. Não gosto de estagnar, não gosto de permanecer sempre nas mesmas 

funções. Acho que precisamos de aprender e além disso estava um pouco cansada 

daquilo que se estava a passar. Foi aquele ano em que surgiram as aulas de substituição, 

naquela modalidade que enfim ninguém se entendia muito bem. E eu estava também um 

bocadinho descontente com o modo como as coisas estavam a funcionar. Também já 

tinha trabalhado com a Teresa Lamy, em regime de acumulação, no centro de formação 

de professores. Portanto foi outro, foi outro desafio, vou aceitando os vários que vão 

surgindo e a Teresa falou comigo na altura e a presidente do conselho executivo 

também. A novidade era grande. Fiquei assim, espera, o que é isto? O que é isto? Mas é 

capaz de ser interessante. É um desafio, vamos, e pronto e correu bem. Estou satisfeita. 
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É um trabalho completamente diferente daquele a que estamos habituados, aqui naõ há 

questões de indisciplina, há uma relação afectiva mais próxima, uma afectividade que é 

muito interessante e temos muito para aprender com as pessoas mais velhas 

essencialmente. Não quer dizer que eu não tenha aprendido com os jovens, é evidente 

que sim. Qualquer dia volto para là e às vezes já tenho algumas saudades, às vezes já 

tenho. Mas aprendemos muito com as experiências de vida das outras pessoas, são 

verdadeiras lições. Acho que isso tem sido muito enriquecedor. 

 

E: Antes de começar a trabalhar no centro, que ideia é que tinha das Novas 

Oportunidades? 

 

 

R: Euh, Ah! À partida não tinha uma ideia muito definida, não tinha, porque o convite 

me foi feito em Junho de 2006. Ouvia-se falar pouco ainda, não me tinha debruçado 

muito sobre esta questão. Desconhecia, desconhecia. 

 

E: Então foi um tiro no escuro quase, desculpe-me a expressão? 

 

R: Completamente, completamente. Também confiava no Rui, estivemos no conselho 

executivo, ele era presidente, eu era secretaria, ele era também presidente do 

administrativo, eu era vice-presidente do administrativo, correu bem. A pessoa que 

impulsionou, que era a coordenadora anterior, a Teresa Lamy, também já tinha 

trabalhado com ela seis ou sete anos. Quando o trabalho de equipa já funcionou em 

termos anteriores, isso acaba por ser um estímulo e um impulso para que, não, as 

pessoas existem, conhecemos as formas de trabalharem, acho que nos entendemos e 

conseguimos levar para diante o que quer que seja. Pela confiança, acabou por ser, 

acabou por ser determinante. Foi, foi muito importante. Se calhar, se me tem proposto 

trabalhar com outra pessoa que não o Rui, não sei se teria aceite. Nesta circunstância 

houve também o facto de já ter trabalhado com ele, conhecer o trabalho dele, a 

seriedade com que faz as coisas, isso é extremamente importante. 

 

E: Aqui no centro quais são as funções que desempenha? 
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R: Agora, neste momento, eu sou profissional de RVC. Estou a concluir trabalho de um 

grupo de básico que iniciaram comigo em Julho, portanto eles têm estado com os 

formadores, agora estamos a ultimar dossiers, vão agora a certificação no dia 24, dez 

adultos com quem trabalhei. Agora tenho mais uns 16, 17 que irão ser certificados 

brevemente. Paralelamente tenho trabalho, tenho dois grupos do ensino secundário. 

Estamos a fazer agora também aquelas sessões de esclarecimento relativamnete ao 357. 

Estamos a analisar esses processos e a viabilidade de conclusão, de encaminhamento, 

por exame, por frequência… E depois é o trabalho de entre-ajuda. Temos trabalhado 

muitissimo, temos produzido muito material em conjunto, porque, como sabe, estava-

nos prometida uma plataforma informática desde 15 de Novembro e ela não surgiu até à 

data, e estamos a aprender, a fazer e a refazer, e a verificar, reunimos e trocamos muitas 

ideias, e se calhar isto até poderia andar um bocadinho mais depressa se houvesse outras 

directrizes. Por um lado é muito bom termos a liberdade de fazermos o trabalho que 

queremos. Às vezes sentimo-nos um bocadinho perdidos, porque não sabemos se 

estamos no caminho certo. Eu às vezes tenho essa sensação, e então não, se calhar não, 

então falo com este, como é que tu estás a fazer? Como é que devia ser para ti. É muito, 

muito importante. 

 

E: Como profissional de um centro de RVCC faz sobretudo o diagnóstico e o 

acompanhamento dos adultos, não é? 

 

R: Sim. 

 

E: Como é que procede a esse diagnóstico? 

 

R: Esse diagnóstico costuma ser feito a partir de uma primeira sessão de acolhimento, 

aquela a que assistiu. Eu não chamo sessão de acolhimento porque não é possível fazer 

acolhimento com um grupo de sessenta pessoas, portanto foi uma sessão de 

esclarecimento. Depois fazemos o acolhimento, no caso do básico, em grupos de 14/15 

pessoas, no secundário, grupos de 8. E aí sim eu chamo acolhimento e começa-se a 

fazer um primeiro diagnóstico. Enganamo-nos muitas vezes, como é próprio do ser 

humano. Às vezes aquela pessoa mais inibida e que não manifesta qualquer opinião 

acaba por se revelar depois uma pessoa com um potencial extraordinário, mas que no 

momento por uma questão de feitio costuma ficar quietinha no seu silenciozinho. É 
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quase sempre, essa primeiras sessão deixa-nos sempre, pronto há erros, erramos às 

vezes, mas muitas vezes a maior parte das vezes já nos deixa um bocadinho das 

expectativas das pessoas, dos potenciais, a forma como (como é que eu hei-de-dizer) se 

sentam, como se inter-relacionam como grupo, como se expressam, como, todo um 

conjunto de regras que a pessoa apropriou ou não apropriou, uma série de coisas que 

começam a vir ali, as perguntas que fazem. E então pelas perguntas que fazem a pessoa 

percebe perfeitamente o que é que se está ali a passar. Depois é a entrevista que é 

fulcral, fulcral mesmo, tendo por base o referencial, procurando sempre fazer a ligação 

entre a história e percurso de vida, uma vez que o que estamos a fazer é evidenciar 

competências adquiridas na vida, tentando projectar para aquilo que é o referencial. 

Neste momento para o secundário é muito difícil ainda. Fizemos uma entrevista 

extensissima. Para mim já não está a funcionar, penso que temos que avançar já, não 

quero trabalhar daquela forma, há muitas coisas que se repetem, há outras que ficam por 

fazer, pronto. Temos que aperfeiçoar aí mais um bocadinho. No caso do básico, penso 

ela funciona mais ou menos, também precisamos de mexer. O referencial do secundário 

é muito complexo e a entrevista que estamos a fazer deve durar cerca de duas horas e 

meia, foi o meu melhor, duas horas e um quarto. É muito exaustiva, cansativa. Por um 

lado, acho que devemos continuar assim, fazendo a entrevista de uma vez só, porque as 

pessoas começam a adquirir confiança e a conversa vai fluindo, é mais fácil. Às vezes 

não sei se conseguimos encontrar muito bem o sítio certo para partir a entrevista e dizer 

agora volte cá amanhã, voltamos a falar nisto. Ainda não. Cria ali. Depois a pessoa vai 

para casa retraida, se calhar falei demais, se calhar devia ter dito, se calhar não devia ter 

dito e assim acaba por sair de uma forma mais autêntica. O perfil mesmo das questões é 

que eu acho que terá que ser ajustado, é que há coisas que não nos estão a servir para 

muito. 

 

E: Há pouco estava-me a dizer que é um trabalho muito diferente daquilo que um 

professor normalmente faz no ensino regular 

 

R: Completamente diferente. E as pessoas telefonam a dizer eu hoje não posso, eu hoje 

ainda estou em Sines, tenho um rapazinho então tem idade para ser meu filho, eu estou 

em Sines, ainda vou a Albufeira, não consigo estar aí hoje, como é que eu faço? Tem o 

dossiezinho, no básico tem o dossiezinho, pronto já tem o tema de apresentação ao juri 

pronto, mas falta-lhe uma formação complementar ainda. E esta relação que se 
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estabelece, isto é uma coisa muito valiosa, muito, muito valiosa, não se consegue com, 

as pessoas fazem-nos confidência de coisas que não são indispensáveis para o processo. 

Eu às vezes até preferia que me poupassem a elas. Tivemos aí situações o ano passado 

muito, também pela minha fragilidade, pela minha inexperiência, acabava por permitir, 

pelas circunstâncias, que as pessoas confundissem a entrevista com uma ida ao 

psicólogo. E tive que pôr travões e ta, porque havia situações muito más, muito 

complicadas. Sabe o que me surpreende, a facilidade com que as pessoas se expoem, 

acho extraordinário, seja de que idade for. Há um caso ou outro em que eu considerei 

que as entrevistas foram dificeis e eu já entrevistei se calhar centenas, um caso ou outro 

em que eu digo que foi a saca-rolhas, porque de resto é preciso dizer vá agora fale nisso, 

fale naquilo, para conseguir direccionar um bocadinho mais para os temas do 

referencial, porque se calhar essa necessidade que as pessoas têm de falar e de terem 

quem as ouça. Às vezes esta fronteira até para nós, para mim, não sei se para nós, para 

mim às vezes é difícil marcar ali, até onde é que eu posso ir. Porque as pessoas depois 

também não podem confundir o facto de nos contarem pormenores da vida delas com, 

isso não corresponde ao facilitismo no processo. Isso tem de ficar sempre muito claro, 

muito, muito, muito bem separado. Portanto há esta relação mais fácil, mais próxima, 

mas as regras estão esclarecidas e o cumprimento dos prazos é importante e os materiais 

têm de ser produzidos. 

 

E: Essa parte da entrevista, de ver o referencial, até do 357, assim à primeira vista 

parece uma coisa muito burocrática 

 

R: Parece, eu às vezes sinto-me, ainda ontem à noite tivemos uma sessão de 

acolhimento, em que estava a funcionária a Elisabete, eu sai para ir fazer uma fotocópia 

do certificado de habilitações e eu ia ao caminho todo a rir e a Elisabete a olhar para 

mim e eu disse: Olhe, não sei, au acho que cada dia digo uma coisa diferente, eu há dois 

meses não falava nisto, estou a falar do 358. Isto é uma sensação tão estranha, porque é 

um trabalho demasiado burocrático, a análise de processos, se obedece lá ao despacho 

normativo, se foi anterior a 90, confesso que às vezes essa parte custa um bocadinho. 

Somos polivalentes. Acho que mentalmente é saudável. 

 

E: Sente-se bem com essa variedade? 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 79 

R: Há dias que não, há dias que não, há dias que temos que pôr ordem aqui, aliás eles 

andaram aí a pôr ordem na mesa. Há dias que temos que pôr ordem nos papeis e 

começar a registar o que há para fazer e. É uma multuplicidade de funções grande, 

muito grande. Quem está habituado a uma rotina muito certinha do preparar a aula, dar 

a aula, de corrigir o trabalho de casa e o teste. Eu notei com eles este ano de início, o 

ano passado senti, eramos só dois, mas tinhamos menos trabalho, tinhamos só o básico. 

Tivemos que criar tudo, mas era só um nível. 

 

E: O secundário veio trazer novas exigências? 

 

R: Veio, mas eu acho que mentalmente é salutar, é salutar activar qualquer coisa. 

 

E: Em termos globais, sente-se realizada? 

 

R: Perfeitamente, perfeitamente realizada, muitissimo. Estou a adorar. Tenho uma certa 

percepção e confio um bocadinho nas minhas intuições. Neste caso disse 

automaticamente que sim. É uma coisa nova, vamos ver, também porque já tinha dado 

aulas à noite. Já tinha alguma experiência com adultos e eu sempre gostei muito de 

trabalhar com os adultos. Acho que há outro entendimento. 

 

E: Embora no recorrente talvez tivesse alunos mais novos 

 

R: Tinha de tudo. Tinha uma faixa mais alargada. A escola deixou de ter recorrente, não 

posso precisar aí há seis ou sete anos e eu todos os Natais continuo a jantar com esse 

grupo de alunos. Isto acho que é um bom indicador que o trabalho com os adultos para 

mim é gratificante, há um entendimento das coisas diferente. 

 

E: Portanto em termos pessoais, que balanço faz? 

 

R: Francamente positivo. 

 

E: E em termos de escola, para a comunidade escolar? 
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R: Eu penso que a comunidade escolar está pouco esclarecida relativamente ao trabalho 

que se faz no centro. Não sei se por culpa nossa, provavelmente sim, até porque no 

primeiro ano de funcionamento do centro não havia ninguém do centro com 

representação no conselho pedagógico, este ano já há. Portanto já nós próprios o ano 

passado sentia-me completamente à margem da escola, não sabia o que se passava no 

pedagógico, a não ser por conversas informais de café com amigas. Neste momento isso 

já não acontece assim, porque com a participação dele acho que já está a dar a conhecer 

um pouco mais do trabalho que se faz aqui. A sensação que eu tenho é que este trabalho 

não é muito respeitado por parte dos colegas que não estão aqui. Eles acham que isto é 

fácil. Depois é engraçado que este ano, como o leque de formadores aumentou 

muitissimo devido ao secundário, temos ouvido coisas engraçadas de parte dos 

formadores: isto afinal, isto nunca me passava pela cabeça. E se calhar a pouco e pouco 

vamos ter de fazer algum trabalho nesse sentido, no sentido de dignificar mais o 

trabalho que se faz, eu acho que isso também partirá dos órgãos executivos e que se 

calhar o facto de se limitarem a virem cá ao encerramento das sessões de juri entregar os 

diplomas, fazer os aplausos e o discursozinho da praxe se calhar é pouco. 

 

E: De resto o centro funciona de forma muito autónoma 

 

R: Completamente, completamente, completamente, não temos quaisquer problemas. È 

uma grande prova de confiança, mas sabe que às vezes eu tenho medo dessas provas de 

confiança, porque é tudo muito bonito quando corre tudo muito bem, corre bem, 

fantástico, agora com a nossa avaliação como é que vai ser. Nós somos professores, 

temos que ser avaliados, que grelhas vão ser aplicadas, quem nos vai avaliar, quem nos 

vê um bocadinho, um dia ali, cinco minutos, porque nem pode estar a sessão inteira, 

porque enfim tem outras tarefas a tratar. Há muitas coisas agora em aberto. Agora eu 

acho que para a população em geral, foi muito bom, muito vantajoso e há pessoas que 

estão a redescobrir o prazer de aprender, embora às vezes a tal questão, afinal não 

aprendi o que queria, mas eu se calhar agora vou me inscrever aqui. Interessante. 

 

E: Um dos objectivos também é esse, não é. 

 

R: É, exactamente direccionar, agucar aquele interesse. Pronto afinal eu sei qualquer 

coisa, aquilo que eu sei até vale o 9º ano, agora vamos lá fazer mais alguma coisa por 
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mim. Tem sido nesse sentido e acho que deve ser nesse sentido a nossa intervenção, 

mostrar a importância da escola, da escola e não só, das aprendizagens. 

 

E: E para os alunos do ensino regular, o que significa o centro? 

 

R: Para os alunos do diurno, nalguns passa ao lado, para outros não. Sabe que já 

tivemos aqui alguns alunos de 12º ano a querer saber como é que era. Se isto podia ser 

para eles que já tinham 18 anos, já estavam no 12º ano há muito tempo, gente com vinte 

anos por exemplo, tinham repetido, tinham não sei quantas disciplinas. Se calhar ao 

nível dos do 12º ano não passa completamente ao lado. Os outros acredito que sim. É 

uma coisa que há para ali, passa-se quando se vai ao refeitório e nada mais. 

 

E: Considera que esta iniciativa tem validade a longo prazo, eu digo a longo prazo no 

sentido em que há um número, portanto agora vamos lá à estatística, há um número de 

pessoas que requerem certificação, mas agora as pessoas têm quase todas o 9º, muitas 

têm o 12º? 

 

R: Em termos imediatos, eu acho que a principal preocupação é a dos números. Agora 

parece-me estranho que se lance um empreendimento desta natureza, que envolve 

muitissimo dinheiro, que mobiliza muitissimos recursos e afecta muita gente, eu acharia 

lamentável que fosse apenas uma questão de números. Acho que é importante que haja 

consciência do nosso baixo nível de escolaridade. Agora esse baixo grau de 

escolaridade não se resolve só com um papel a dizer que têm. Era bom que isso se 

pudesse transformar em algo mais. Agora se eu acredito nisso, ainda não. Ainda não 

acredito, ainda não acredito. Mas gostava, gostava muito, gostava muito que a escola, 

que este sistema do nocturno, os Cursos de Educação e Formação de Adultos que 

pudessem obedecer a isto dos 78 créditos e que pudessem ter uma outra variante 

qualquer, que a pessoa pudesse ir aprender, estudar aquela temática porque lhe 

interessa, porque sempre gostou de ambiente e preocupa-se com esse assunto e que 

pudesse vir voluntariamente fazer o módulod e isto, daquilo, aprender, valorizar-se sem 

a preocupação única e exclusiva da certificação e do diploma. Agora eu não sei se eles 

vão querer alinhar numa coisa dessas, porque isso não dá números e depois não sei, não 

sei. 
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E: Portanto acha que poderia fazer sentido existirem as outras modalidades que exitem 

do recorrente e existir esta tal modalidade? 

 

R: Eu acho que sim. Eu acho que já há alguma coisa, que são as unidades de formação 

de curta duração, só que quem tem agarrado nessas soluções diagmos assim, não são 

bem soluções, nessas modalidades acabam por ser entidades privadas. A nível da escola 

pública eu não conheço essas modalidades e acho que é uma pena. Eu gostava que a 

escola, que o centro apostasse nessas outras alternativas, formação de curta duração em 

língua estrangeira, por exemplo, porque não, é para isso que as escolas serevem, devia 

ser para isso que a escola serve. 

 

E: Então acha que agora, mesmo com a preocupação da certificação, poderá haver 

algum risco desta modalidade fazer concorrência ao 12º feito no ensino regular ou no 

ensino recorrente? 

 

R: Eu penso que não, até porque quem vinha à espera desse facilitismo, veio à sessão de 

acolhimento, veio à entrevista e até hoje não pôs cá mais o pé. Eu tenho casos desses. 

Quando começaram a perceber a dimensão do trabalho, a necessidade de escreverem a 

sua história de vida, de projectarem depois a sua história de vida no referencial de modo 

a perceberem se tinham ou não competências naqueles vários contextos, perceberam 

que era um trabalho mais profundo, não apareceram mais. Portanto eu não, eu acho que 

isto se destina a um público muito específico, gente com perfil, pessoas com alguma 

experiência de trabalho, com alguma experiência de vida, que já passaram por várias 

coisas, que já têm de facto muitas aprendizagens. Acho que não há concorrência. Podem 

perfeitamente co-existir, são, penso que se destinam a públicos diferentes. O 

esclarecimento da população é que se calhar não está a ser feito da melhor forma e 

metem-se nas Novas Oportunidades tudo e eu acho que há coisas que são mais 

destinadas a determinadas pessoas. O público é diferente, para mim é, sem dúvida 

nenhuma. Há aqui gente a quem eu digo claramente, acho que isto de facto não, é muito 

jovem, tem muito para aprender, já viu. Isto custa dizer as primeiras vezes. Tem uma 

experiência de vida ainda muito curta, já reparou. Agora evidenciar competências, agora 

torna-se mais fácil, porque com esta legislação nova que saiu, tem que evidenciar 

competências em todos os núcleos geradores, dois em cada, eles aí já começam a ver 

que, espera lá, isto não é tão fácil assim.  
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E: E a língua estrangeira aí será também limitativa? 

 

R: Não é muito clara essa questão. Comunicar, e o que é comunicar? 

 

E: A colega de, Fátima, ela está a preparar um teste baseado, ela mostrou-me o teste, 

mas eu agora não estou certa, não sei reproduzir, penso que não sei. Ela vai aplicar este 

teste. Nós temos aí pessoas que apesar de terem deixado a escola, mas com o 11º ano, 

portanto são pessoas que têm algum conhecimento, depois, pelas profissões que 

desempenham, lidam um pouco com a língua estrangeira, por exemplo aquela senhora a 

que me referi há bocadinho, ela viveu na Alemanha durante muito tempo, ela tem 

formação de inglês desde a infância, portanto é uma pessoa que à partida não vai ter 

dificuldades. As pessoas que, no caso concreto, que me pareceram com mais 

dificuldades, encaminhei para começarem a fazer aperfeiçoamento da língua, porque 

também o que se pede aqui, em meu entender, não é nada de muito exigente. Não será 

um nível de inglês de 12º ano de quem seguiu a via das Humanidades. Saber comunicar 

é ter um ecrã dum computador à frente com instruções em inglês, saber fazer uma 

pesquisa, entender minimamente a linguagem, estar no aeroporto, saber onde se dirigir, 

saber onde perguntar, saber como, não sei no meu entendimento, a comunicação não vai 

muito para além disso. A colega de inglês depois vê isso com mais cuidado, verá essa 

questão da língua estrangeira, mas houve muita gente que desistiu logo à partida. Ai eu 

não sei mais. Perguntamos e as pessoas dizem: Ah, costumo acompanhar os meus filhos 

na escola. Então e até que idade? Aí até ao 9º ainda consegui, a partir daí já não, então e 

do que é que ainda se lembra, então e. Tem a ver com o facto da pessoa viajar muito ou 

não, há tantos factores, também tenho alguns casos com família no estrangeiro, em 

Inglaterra, também chegam a estar um mês inteiro todos os verões lá desde pequenos, há 

essa experiência. Portanto há uma fluência grande ao nível da língua inglesa. Para os 

mais jovens, é mais fácil por causa da música. Eu acho que a música inglesa veio sem 

dúvida revolucionar muito esta questão. Depois tenho duas pessoas com mais idade, que 

a língua em que se sentem mais à vontade é o francês e não sei bem como é que vamos 

gerir esta questão do francês. Ainda não sei porque não temos nenhum formador nessa 

àrea. A colega de inglês é de inglês/alemão, os profissionais não podiam interferir, mas 

mesmo os que temos de inglês, o Paulo é de português/inglês, o Júlio é de 

português/inglês, portanto também não. A questão das línguas é uma questão 
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complicada. A Fátima está agora a preparar esse tal teste, vai reunir elementos de vários 

grupos, penso que já na próxima semana. Ver as lacunas. 

 

E: Quando precisam de alguma formação, é feita no centro? 

 

R: Fora do centro, tudo fora, a não ser a tal formação complementar que eles podem ter, 

mas para já é prematuro estarmos a atribuir, não é possível na formação complementar 

que está estipulada, é por núcleo gerador, não há nenhum núcleo gerador em língua 

estrangeira. A língua estrangeira é transversal ao CLC, sendo que se diz, comunicar, 

escrever em língua portuguesa e/ou, e/ou em língua estrangeira. É vago e eu acho que as 

pessoas não estão muito preocupadas, as entidades superiores não estão muito 

preocupadas com isto, pelo menos até alguém se lembrar, levantar uma pontinha do véu, 

vamos ver. 

 

E: Há indicações da Agência para resolver esta questão? 

 

R: Não, não. Embora eu ache que esta Agência tem trabalhado bem, com uma 

capacidade de resposta grande, rápida. Têm um atendimento telefónico duas vezes por 

semana. Mesmo quando se manda alguma coisa por mail, a resposta não leva muito 

tempo a chegar. Não tem nada a ver com a antiga Direcção de Formação Vocacional. 

Não tinha grande capacidade de resposta. Agora sim. Nós andamos é aqui embrulhados 

ainda com tanta coisa. Há muito para fazer ainda para optimizar este processo, eu acho 

que há. O caminho, já se fez muito, mas há um caminho muito grande a percorrer. As 

respostas não surgem, coisas que nós não sabemos. A formação não foi, para o 12º 

foram dois dias e convinhamos dois dias para um referencial daquela natureza é muito 

pouco. 

 

E: Estas novas funções exigem um processo de adaptação talvez? 

 

R: No caso da Paula, da Catarina e da Carla, eles já eram formadores, portanto já tinham 

alguma percepção, uma grande percepção do trabalho que se fazia. No caso do Júlio 

tinha, porque por acaso eramos amigos. Almoçavámos todas as semanas e pronto, e o 

trabalho era sempre o motivo da nossa conversa. Ele acabava por saber mais ou menos 

como é que as coisas funcionavam. Mais cair aqui, receber pessoas, organizar o 
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processo, assim é difícil. E às vezes tomar decisões é difícil. Pedimos é muito ajuda uns 

aos outros. Essa parte do trabalho em equipa é, quando não sabemos perguntamos e 

quando chegamos à conclusão que não sabemos, olha, temos que ir perguntar a outro 

sítio qualquer. Mas isso tem sido muito, muito proveitoso. 

 

E: Quer acrescentar algo? 

 

R: Só gostava que o centro avançasse para os cursos EFA, para não ter que estar agora a 

remeter as pessoas a quem faltam 6 disciplinas para unidades de competência para outra 

escola. Acho que era mais interessante se pudessemos ser nós a fazer e organizar 

também, dar continuidade. Porque no fim de contas pegamos nas pessoas, esclarecemos 

as pessoas, olha agora adeus. E isto não gosto, não gosto. Era interessante sermos nós 

até porque temos logo a percepção, falamos com as pessoas, sabemos quais são os 

núcleos geradores que elas estão efectivamente interessadas em frequentar e organizar 

as coisas logo de raiz. Eu agora encaminhei duas meninas, irmãs por acaso, entrevistei-

as, tenho a história de vida delas, tenho não devolvi, porque achei que não tinha nada 

que ficar uma vez que as meninas iam embora. Foi um trabalho que não fez sentido, 

ficou ali, morreu ali. Se pudesse ser cá discutiamos com elas, em função do que elas 

fizeram, daquilo que já aprenderam, então que unidades é que gostavam de fazer, o que 

é que nós podemos ter agora, pode ser em março, pode ser em maio. Articular melhor as 

coisas, eu acho que isso era fundamental. Perco as pessoas, perco-as. Afinal estive a 

fazer uma entrevista para quê, nunca mais vejo a pessoa, nunca mais sei, se acabou, se 

não acabou. Perde um pouco a graça. Gostava que eles pudessem fazer aqui. Acho que 

era muito bom. Vamos ver se conseguimos. Se isso morrer paciência, já foi uma 

experiência valiosa, já aprendi muito, e vamos voltar às crianças pequenas, tudo bem na 

mesma. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFISSIONAL 5 

 

E: A ideia desta entrevista é perceber um pouco o que é que os profissionais fazem aqui, 

qual a sua perspectiva sobre esta iniciativa. E eu queria começar por lhe perguntar o que 

é que o levou a aceitar o convite para trabalhar aqui no centro novas oportunidades. 
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R: Primeiro foi a expectativa de encontrar uma outra forma de trabalhar na área do 

ensino e iniciar um projecto diferente daquilo que tem sido habitual e de certa maneira 

procurar testar algumas capacidades. Eu sabia que havia aqui questões, desafios que 

seriam novidade para mim, portanto pôr um pouco à prova a minha capacidade de 

adaptação ao novo, ao diferente. E também outro dos aspectos sedutores foi o facto de 

trabalharmos com gente adulta e reconhecer aprendizagens efectivas não é que foram 

feitas em muitos contextos de vida portanto. E também porque as pessoas que me 

convidaram são pessoas que merecem toda a confiança, portanto ao ser convidado senti-

me também de certa maneira reconhecido e honrado com esse convite e não poderia 

deixar de aceitar. 

 

E: Já tinha trabalhado com adultos? 

 

R: Já, já no ensino nocturno sobretudo. E portanto. E sempre foi uma experiência boa, 

sempre, muito positiva dessa outra possibilidade de transmitir informação, de trabalhar 

os conhecimentos em diversas matérias. E portanto trabalhar com gente crescida 

digamos assim oferece experiências muito diferentes daquelas que temos com os alunos 

em idades mais normais para as escolas. 

 

E: Que ideia é que tinha desta iniciativa antes de aceitar esse convite? 

 

R: Sempre tive uma ideia positiva, sempre achei que as pessoas merecem realmente 

oportunidades para fomentarem aprendizagens não é para mostrar aquilo que já 

aprenderam, porque a escola paralela digamos assim que é a escola da vida prepara 

muito mais as pessoas para o futuro, para a construção do futuro do que a escola mais 

clássica, digamos o sistema normal. E portanto a expectativa já era bastante alta no 

sentido de encontrar nas pessoas potencialidades muito válidas. 

 

E: O processo em si não lhe colocava dúvidas? 

 

R: Sim, muitas, sim o processo, sobretudo a parte mais burocrática que é a parte com a 

qual eu não lido nada bem e este processo assenta bastante em burocracia, muita 

papelada, muitos documentos, muitos impressos pronto. É uma questão secundária para 

mim, agora já se torna secundário, mas era essa digamos a faceta mais assustadora deste 
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processo. Mas pronto a matéria-prima que era a experiência de vida dos adultos isso 

sobrepunha-se a essas preocupações. 

 

E: Para si fazia sentido esta ideia? 

 

R: Fazia, fazia exactamente pelo facto de já ter tido experiência com adultos e que 

resultaram, parece-me, em momentos de grande progresso para eles e para mim. 

 

E: Aqui no centro poderia descrever-me um dia do seu trabalho. 

R: Com certeza. Portanto quando chego ao centro, claro que o horário é sobretudo tarde 

e noite não é. Quando chego ao centro, o que faço é, depois de ir cumprimentar as 

colegas, porque há este aspecto interessante que tem sido muito favorável a um trabalho 

entusiasmante que é o bom relacionamento entre todos os membros deste centro. Para 

além disso, claro que pego nos dossiers onde já tenho materiais que vão sendo deixados 

pelos adultos. Leio e releio, volto a ler várias vezes tudo aquilo que me vão deixando, 

sempre munido do referencial de competências-chave. Toda a documentação, legislação 

que vai chegando eu vou também usando para me manter actualizado e para saber o que 

é que estão a cada momento à espera que eu faça também não é. Mas o, digamos o 

material que me ocupa sobretudo ao longo de todo o tempo que aqui estou é é material 

trazido pelos adultos. Claro também tenho muitas vezes entrevistas individuais ou então 

sessões de grupo que estão já previamente delineadas, não é, foram definidas também 

em trabalho de equipa. Portanto o dia-a-dia é muito semelhante, portanto é a leitura de 

documentação que chega da agência ou então material que os adultos vão deixando. E 

depois também partilha de informações com os colegas, trocamos bastante as 

informações uns com os outros. Depois realizamos sessões individuais ou de grupo, 

assistimos às sessões uns dos outros também para nos irmos digamos inteirando daquilo 

que os colegas estão a fazer e podermos até aprendendo fazer melhor vendo como é que 

os colegas também fazem. Portanto o quotidiano aqui é marcado por uma rotina que 

aparentemente banal não é nada banal, porque há sempre informação que é nova, não é, 

ou os adultos que escrevem alguma coisa de diferente ou há informação legislação que 

também é diferente, acrescenta alguma novidade ou então acontecimentos inesperados e 

que nos ajudam depois a perceber um pouco melhor como é que podemos direccionar o 

nosso trabalho. 
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E: E à partida também estão sempre disponíveis para receber alguém 

 

R: Sim, sim, sempre, estava a esquecer-me dessa parte também de depois pegar nesse 

processo que aqui temos já arquivado entre aspas, temos em lista de espera e depois 

fazermos uma triagem para percebermos qual é o melhor encaminhamento a fazer. 

Também temos outra matéria que me agrada bastante no dia-a-dia é a inscrição, às 

vezes aceitar inscrições de adultos que aqui passam. Quando por exemplo a secretaria 

não está, somos nós que vamos aceitando as inscrições e esse processo de recepção para 

os adultos que passam por aqui e de esclarecimento de forma assim pouco mais sumária 

de tudo aquilo que o processo implica é um trabalho que me agrada bastante e que 

ocorre diariamente. Ainda há pouquinho atendi um jovem de 23 anos que queria iniciar 

processo de RVCC de nível secundário. Portanto, mas isso está permanentemente a 

acontecer, portanto, muitas vezes deixamos o nosso trabalho e vamos fazer esse trabalho 

que também é da nossa competência também. 

 

E: É muito diferente daquilo que um professor faz no ensino secundário? 

 

R: Completamente diferente é é muito. É muito diferente. Aqui as pessoas vêm sempre 

muito receptivas não é. Aqui vêm mesmo com aquela vontade de encontrar o professor, 

porque elas ainda vêm naquela perspectiva de ver o professor embora sejamos agora 

profissionais, mas vêm nessa expectativa de que alguém as receba e de que as possa 

ajudar, portanto que possa enquadrar aquilo que já sabem, a sua experiência de vida no 

processo de valorização pessoal, o que não acontece com os alunos. Os alunos vêm 

sempre digamos numa atitude de muito receio, não é, e às vezes até de um bocadinho de 

afronta em relação ao professor. Vêem-nos talvez mais como inimigos ao contrário dos 

adultos que vêm ao RVCC que procuram alguém que os ajude portanto. E depois 

também há essa despreocupação entre aspas no relacionamento com os adultos. Aqui 

vêm, por exemplo no que respeita a uma matéria muito importante no ensino normal 

que tem a ver com a disciplina, não é, portanto o cumprimento das regras, imposição, 

imposição entre aspas, a atenção para determinadas regras, ao regulamento interno da 

escola, por exemplo, e por outras questões que têm a ver depois com as aprendizagens 

que devem depois ser traduzidas em notas, etc. E portanto essa preocupação aqui não as 

tenho com os adultos. É uma relação próxima, mais espontânea também, mais natural e 

de uma cumplicidade que tem que se estabelecer. Não quer dizer que não exista com os 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 89 

alunos, mas digamos assim a um nível diferente, não é. Aqui há uma confiança que é 

mútua parece-me. Com os alunos é um bocadinho diferente porque temos de estar 

sempre a, muito prevenidos para alguma matreirice. Com os adultos é diferente, para 

além de outras diferenças substanciais que têm a ver por exemplo com a necessidade de 

manter o grupo bem comportado, o grupo coeso, portanto atender às diferenças de cada 

aluno dentro da sala de aula, que aqui à partida não é digamos assim obrigatório, não é 

preocupação, porque as pessoas estão mesmo com uma atitude adequada a este 

contexto. 

 

E: E vêm mais motivadas? 

 

R: Sim e portanto acabam também por se mostrar surpresos perante aquilo que possuem 

e que nem sequer suspeitavam que podia ser reconhecido como conhecimento não é e 

há também uma espontaneidade e uma abertura por parte dos adultos, uma capacidade 

de confiar nos outros que nos alunos muitas vezes não acontece. Os alunos são mais 

teatrais digamos assim. Os alunos também fazê-lo-ão também com certeza, mas quando 

se trata de pôr em evidência aprendizagens, conhecimentos, percursos de vida, nota-se 

uma sinceridade e portanto e acabam por até ir longe demais na exposição de matérias 

que não são muito interessantes para o processo, mas que a eles lhes faz falta para se 

sentirem integrados e para de certa maneira se reconciliarem com a sua história de vida, 

que em grande parte dos casos é extremamente traumática não é e dolorosa, 

particularmente no que respeita ao percurso escolar que tiveram e que foi interrompido 

às vezes de forma bastante abrupta e violenta. 

 

E: A relação com a escola não era a melhor então? 

 

R: Não, não era. Na maioria das situações não foi a melhor por culpa própria, alguns 

assumem isso, ou então por culpa do sistema até mesmo por culpa dos professores. Há 

aí relatos de pessoas que têm histórias como alunos ainda pequenitos, ainda a nível 

primário, bastante difíceis, bastante vergonhosas digamos assim para a instituição 

escola, que hoje em dia espero que já não se repitam. Mas eles vêm também de certa 

maneira com esta expectativa de mostrarem que afinal eram pessoas, alunos com 

potencialidades, mas que a escola não soube aproveitá-los ou que os tratou mal a tal 
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ponto que os escorraçou, é mesmo a expressão, da escola. Portanto aqui sim acabamos 

por ter ambientes muitas vezes se calhar semelhantes a consultórios. 

 

E: Pois é com o que me estava a dizer, parece quase que o profissional é um professor, é 

um psicólogo, é um amigo, é 

 

R: É,  

 

E: É um confidente, é um ouvinte e parece que isso abre muito o leque daquilo que é a 

função 

 

R: Sim, sim do profissional, exactamente. Não quer dizer que isso na escola regular 

também não aconteça muitas vezes, mas aqui há uma confiança maior da parte deles em 

relação a nós profissionais. Há uma exposição mais ampla talvez, mais sincera parece-

me e nota-se um bocado de humildade nas pessoas, curiosamente muitas até com 

experiências de vida já muito ricas, mas acabam por encarar o processo de uma forma 

muito humilde, sempre achando que não sabem nada, sempre achando que não vão 

conseguir, sempre receosos de que poderão ter que desistir porque não têm matéria-

prima para poder ser aqui trabalhada e de facto não é isso que acontece. A experiência 

tem-me dito que há adultos que têm um potencial de conhecimento extremamente 

apreciável não é e que não precisaram de andar na escola para adquirir essa riqueza. 

 

E: Se a escola foi tão dura para eles, também é natural que a auto-estima deles claro não 

seja das melhores. 

 

R: É, é, é uma questão de auto-estima por acaso e deslumbra-me às vezes ver pessoas 

até muito mais velhas do que eu que acabam por reconhecer e verbalizar até que a sua 

auto-estima, a sua auto-confiança, a sua motivação aumentou depois de terem 

apresentado alguns trabalhos que foram aqui requeridos não é. Portanto só por aí já 

valeu a pena este relacionamento profissional-adulto. 

 

E: Então parece-me que as suas expectativas foram completamente preenchidas, não é? 
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R: Foram e até superadas se calhar. Foram muito. Todas as pessoas que eu já 

acompanhei deixaram, salvo uma excepção ou outra mas isso praticamente não tem 

expressão nenhuma aqui não é, todas as pessoas me surpreenderam pela capacidade de 

suplantarem falhas à partida, falhas que eram apenas suposições delas não é e minhas 

também algumas, mas investiram de tal forma no trabalho aqui que deram saltos 

enormes em termos de demonstração de competências, não é. Não quer dizer que não as 

tivessem já, não as reconheciam como tal, nem sequer se atreviam a expô-las e aqui 

desinibiram-se, soltaram-se, certamente ganharam confiança em nós todos e 

demonstraram muita riqueza de conhecimentos, muita variedade de conhecimentos, 

muita abertura também para se valorizarem cada vez mais na área do conhecimento em 

muitas matérias e eu acho que é por aí que de facto este processo do RVCC é meritório, 

e válido e de facto foi uma boa aposta. 

 

E: Então para além, penso que em termos profissionais e em termos pessoais fez um 

balanço positivo da iniciativa, para além de ser só para si, em termos de escola que 

balanço é que faria da existência do centro aqui na escola? 

 

R: Global, tendo em conta também o contexto, a comunidade escolar? 

 

E: Sim 

 

R: Eu acho que foi uma mais valia de facto aqui para a nossa região. É certo que há 

outros centros aqui nos arredores, mas pelo menos pela quantidade de pessoas que já 

passaram por aqui e pelo impacto que se nota que está a ter sobretudo aqui nos arredores 

de Torres Vedras, em Torres Vedras cidade certamente, mas também nas aldeias 

limítrofes e no concelho e mesmo em termos de localidades fora do concelho, parece-

me que está a ser extremamente útil para consciencializar as pessoas para a importância 

da formação contínua, a importância da valorização do conhecimento e da escola como 

um centro de modernização pessoal e colectiva também, não é. Portanto chegam-nos 

pessoas de todas as idades não é, pessoas de todos os estratos sociais também, pessoas 

de locais até muito reconvindos, de aldeias mais isoladas, etc, mas todas elas com essa 

sede de progredirem em termos de conhecimentos, algumas até esperariam vir cá 

aprender mais do que aquilo que de facto nós temos para ensinar, não é. Mas todas elas 

tentam integrar este processo de valorização pessoal porque no fundo isto resulta numa 
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mais valia a nível pessoal, porque a pessoa acaba por abrir canais de recepção de 

informação, de exposição até daquilo que já sabe e que acaba por, é sempre vantajoso a 

partir por exemplo desse fortalecimento da auto-estima que depois até mesmo a nível 

familiar, alguns vêm quase em tom de desafio relativamente a familiares que têm 

estudado no ensino secundário. Já aconteceu por exemplo aparecerem aqui adultos que 

fizeram compromissos com os netos, com os netos, repare com os netos, que seriam 

capazes de terminar primeiro o processo de reconhecimento do secundário do que esses 

netos que andavam a fazer algumas disciplinas, só a terminar o secundário. E portanto 

são sinais de que de facto há uma valorização a nível global, não é, aqui na nossa região. 

Portanto é uma forma de promover a escolarização, de promover o conhecimento, de 

chamar a atenção para matérias do quotidiano que são de facto sinónimo de grande 

conhecimento. As pessoas digamos têm uma prática diária que as leva muitas vezes a 

desvalorizar aprendizagens que são determinantes para uma boa, um bom desempenho 

da cidadania por exemplo, ou para um bom desempenho da comunicação, do 

relacionamento harmonioso com os outros e aqui nós chamamos a atenção, portanto nas 

áreas que estão aqui a ser avaliadas não é, chamamos a atenção para uma série de 

aspectos que já são prática muitas vezes do quotidiano das pessoas, mas que elas nunca 

valorizaram como sendo estruturantes para a sua vida e para a vida da comunidade. E 

portanto parece-me que só por isso também já valia a pena a existência deste centro 

como forma de elevar um pouco o nível da vida em comunidade, porque de facto nós 

chamamos a atenção para muitas matérias como o ambiente, a saúde não é, a 

comunicação eficaz, o domínio da tecnologia, práticas de cidadania. Portanto são, o 

apelo que nós fazemos e a discussão desses temas nas sessões de grupo ou individuais 

que fazemos já é uma mais valia para que no quotidiano, na vida prática as pessoas 

cresçam e reconheçam isso como sendo muito importante. 

 

E: E aqui na escola tem sido bem aceite pelos outros professores a existência do centro? 

 

R: Acho que não. Acho que não conhecem. Se calhar aqueles que desconhecem o que é 

que se faz aqui olham talvez com alguma suspeição e olham até como se este centro 

proporcionasse a quem cá trabalha benefícios e portanto que fosse essa digamos esse o 

atractivo não é de se estar a trabalhar neste processo. Parece-me que as pessoas estão 

ainda pouco informadas sobre o que se faz aqui. Portanto a escola se calhar não conhece 

bem, claro que os órgãos dirigentes conhecem perfeitamente não é, mas em termos do 
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corpo docente e até dos alunos não sabem o que é que se passa aqui. Era bom haver uma 

forma de comunicar, estabelecer contactos que fossem esclarecedores sobre o que 

importa mesmo fazer aqui e que importância pode adquirir este trabalho de 

reconhecimento de competências. 

 

E: Acha que esta iniciativa tem validade a longo prazo ou é um remédio curto para o 

défice de qualificações da população portuguesa? 

 

R: Acho que sim, é um remédio curto sim, um bocadinho insuficiente para se dizer que 

a pessoa sai daqui qualificada, acho que é um bocadinho se calhar excessivo dizer-se 

isso. Agora eu acho é que potencia a necessidade de formação, a necessidade de 

progredir na especialização, por exemplo não é, de determinadas matérias, que também 

fomenta a necessidade de enriquecer, de relacionamento inter-pessoal, de práticas do 

quotidiano. Portanto eu acho que deixa mesmo assim uma semente de mudança de vida 

pessoal, que há de reflectir-se mais tarde no global. Portanto no imediato não há aqui 

ganhos muito extraordinários para os adultos, não há, porque eles terão, poderão 

continuar os estudos é certo, mas digamos em termos profissionais não ficam com 

nenhuma mais valia imediata, que lhes garanta imediatamente colocação no trabalho 

certo. Mas é eu julgo um passo que é necessário dar para que depois os adultos por si 

próprios também ganhem essa autonomia para poderem procurar outras formas de 

realização não é profissional, pessoal etc… 

 

E: Mas hoje em dia há a necessidade de certificar uma série de pessoas porque 

realmente em termos globais nós temos uma taxa de certificação baixa. Agora com o 

aumento da escolaridade nos jovens há de haver uma altura em que o público-alvo do 

centro vai diminuir. 

 

R: Já estamos a decrescer o número de inscritos para o b3 não é.  

E: A questão é os centros novas oportunidades acha que faz sentido existirem sempre 

havendo ou não havendo pessoas a certificar. Ou isto quando estão certificados um certo 

número de pessoas, encerra-se? 

 

R: Uma boa questão, já tinha pensado nisso já. Eu acho que se for feita uma boa 

divulgação, talvez fosse depois conveniente terminar porque seria previsível que o 
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número fosse diminuindo até não ter praticamente expressão nenhuma. Se isso vier a 

acontecer, eu acho que aí então, eu acho que deveria fazer-se depender o fecho dos 

centros dessa diminuição que fosse expressiva por exemplo. Mas se se verificar que 

continua a haver um grande número de indivíduos que não conclui o secundário, então 

eu acho que aí é de manter estas formas de terminar, até porque muita gente é obrigada 

a desistir do secundário por questões económicas não é e hoje em dia a nossa sociedade 

está a viver uma crise de tal ordem, certamente que, não posso fazer grandes previsões, 

mas assim de uma forma um bocadinho leiga, diria que se calhar vão começar a desistir 

muitos alunos do secundário, porque não vêem depois possibilidades de continuar os 

estudos no ensino superior. E portanto terão que ajudar na economia familiar e talvez 

depois se tornem adultos com um percurso do secundário incompleto. Portanto eu acho 

que seria de fechar os centros se de facto houvesse uma boa divulgação e se toda gente 

pudesse, os que estão agora em idade de frequentar o secundário, conseguissem conclui-

los. Mas como eu não estou digamos a antever essa situação, pelo contrário parece-me 

que se vai agravar cada vez mais essa possibilidade das pessoas terminarem com 

sucesso o secundário. Portanto talvez os centros devam manter-se abertos ainda durante 

alguns anos ainda que com poucos candidatos, mas mesmo esses poucos se calhar 

foram vítimas de um sistema e portanto tem direito a ter outras portas abertas para a 

conclusão dos estudos e prosseguimento também. 

 

E: Acha que se pode correr o risco de os RVCC serem concorrência a outra forma de 

conclusão do secundário? 

 

R: Não não, eu não me parece, porque dadas as exigências para poder ingressar no 

processo RVCC, particularmente os três anos já de afastamento em relação à escola, eu 

acho que isso aí é logo, é logo aí um obstáculo que não vai fazer as pessoas desistirem 

do secundário para ingressarem três anos mais tarde só no processo. Não me parece que 

seja concorrencial. Com aquela ideia de torna-se mais fácil, mais acessível em relação, 

eu acho que ainda que isso possa ter algum significado, deve ser muito restrito, muito 

limitado, porque isso implicaria digamos a pessoa ficar três anos, adiar a sua vida 

durante três anos quase e ter experiência de trabalho. Portanto ingressar, obrigaria 

digamos a reformular o projecto de vida que se calhar, e trazer muito mais prejuízos do 

que vantagens e não estou a ver as pessoas a entrarem por essa via não. 
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E: Pronto, era só isso que eu precisava, mas não sei se há alguma coisa que queira 

acrescentar. 

 

R: Gosto de trabalhar aqui. Um grupo com o qual me sinto muito bem, também não me 

dou mal com ninguém, mas este grupo é muito coeso, cooperante sempre e portanto 

temos também outro aspecto importante que é a nossa flexibilidade. Embora tenhamos 

um horário, portanto nós podemos também gerir muitas vezes de acordo com as 

necessidades dos adultos, isso é que é importante também e com as nossas próprias 

necessidades. E portanto esta pressão de tempo que muitas vezes sentimos lá fora por 

causa de uma campainha estar a obrigar a sair, aqui não existe: Esses limites de tempo. 

Aqui o trabalho é feito claro com o máximo de celeridade sempre, respeitando os ritmos 

dos adultos sempre em primeiro lugar e também o nosso tempo, o tempo que 

precisamos para amadurecer determinadas ideias, para estudar a documentação que 

chega, para avaliar de uma forma mais consolidada os materiais dos adultos. 

 

E: Mas o processo tem bastante burocracia não é? 

 

R: Acho que ainda é um aspecto aqui a melhorar. Há muito papel para preencher ainda, 

cada vez menos, porque pronto o SIGO acaba por trazer muitas simplificações e. Mas 

mesmo assim precisamos de registar muita informação ainda, embora utilizemos já as 

novas tecnologias, mas ainda é necessário realizar muito papel até porque os adultos 

depois precisam de ter coisas escritas, ainda gostam de ter essa informação. 

 

E: Ainda vêm com a ideia da escola na sua forma mais tradicional? 

 

R: Sim, o portefólio por exemplo, é um documento que me está a trazer alguma 

ansiedade, porque vamos digamos assim recolhendo toda a informação, todo o trabalho 

que é produzido, melhorado, reformulado pelos adultos, mas depois aquele conceito 

mais teórico de portefolio como um documento vivo, que é preciso estar 

permanentemente a actualizar, etc, é que me incomoda um bocadinho, porque não é 

assim tão fácil. Eu acho que seja lógica a avaliação pelo portefolio. Faz muito sentido, 

para mim faz. E já agora voltando um pouco atrás talvez posso ainda continuar? 

 

E: pode. 
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R: Uma preocupação minha que tem a ver com o seguinte. Há aqui um aparente 

paradoxo, portanto existe em mim. Pode não ser assim, que é se o processo RVCC 

assenta na história de vida do adulto, depois com o conjunto de núcleos geradores, 

portanto, e de todas aquelas questões que devemos pedir que os adultos desenvolvam, 

tenho receio que caiamos numa certa escolarização do processo, que à partida não é esse 

o objectivo. Abordar determinadas matérias numa perspectiva de ensino secundário 

recorrente. Estou a lembrar-me de trabalhos que me entregaram, alguns adultos fizeram, 

porque a sua ocupação profissional se situa no âmbito da saúde, fizeram por exemplo 

trabalhos sobre a célula e portanto. E os formadores que vão avaliar para conferir 

créditos, não é, a esse trabalho estão digamos assim a guiar-se muito numa perspectiva 

de conhecimento científico que eu não sei se é isso que se deve pedir já nesse nível num 

RVCC, parece-me que não. Acho que poderá ser um trabalho mais eficaz do nosso 

centro, talvez aconteça com os outros não é, é até onde é que devemos. Portanto é essa a 

minha maior complexidade, até onde é que devemos ir na exigência do aprofundamento 

das questões. Refugiamo-nos no tradicional para ter mais segurança, mas que acaba por 

fugir ao espírito. Gostaria até que chegasse informação da agência sobre esta questão: 

até onde é que devemos ir na exigência do aprofundamento de matérias. Nós temos as 

fichas exemplo é certo, mas mesmo assim as fichas exemplo dão conta de 

particularidades que me parecem ser já um bocadinho escolarizadas também. Aquilo é 

utilizado quase como padrão, não pode ser. Eu acho que não pode. Porque para todos os 

efeitos os professores formadores são professores de áreas específicas, são especialistas 

em determinadas áreas e estas iniciativas pelo menos são mais procuradas por pessoas. 

É certo que há pessoas que querem continuar os estudos há, mas muitos procuram-nos 

por valorização pessoal, por possibilidade de um dia poderem vir a optar por concorrer a 

outro emprego. E há depois uma questão de auto-estima e de orgulho pessoal. Alguns 

dizem que têm vergonha de não terem o nono ano por exemplo ou o sexto ano. Têm 

vergonha e então preferem fazer já que existe. A escolaridade ainda é digamos assim 

um cartão de visita, não é. Esta questão social também conta bastante. E as pessoas que 

passam por aqui com as profissões mais diversificadas, pelo facto de ficarem com a 

escolaridade, já se sentem até elas próprias mais valorizadas a nível profissional, mesmo 

sem que esta formação tenha nada a ver com a sua profissão. Quer dizer pode não ter 

directamente ganho nenhum pelo facto de terem vindo aqui, mas sentem depois que o 

seu desempenho como profissionais também já fica mais enriquecido porque têm um 
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determinado grau de escolaridade. Porque sabem que aquilo que estão a fazer pelo 

menos já tem o reconhecimento público, não é, e que antes não tinha. Quer dizer antes 

fazia aquilo como se fosse um passatempo. E vemos nas sessões de júri, isso vem ao de 

cima, essa satisfação, essa alegria interior que muitas vezes até se exprime com lágrimas 

em adultos repare em adultos numa situação que não tem nada de extraordinário, é a 

apresentação de um trabalhinho e uma conversazinha. Parece-me que aqui de certa 

maneira recuperam um bocadinho dessa auto-estima através até daquilo que nós 

dizemos deles, porque no contexto de certificação, no contexto de júri nós vamos 

produzindo comentários sobre cada um dos adultos claro assentes naquilo que foi sendo 

desenvolvido ao longo do tempo e parece que aquelas palavras às vezes tão pobres até 

da nossa parte acabam por ser um incentivo, um estímulo, um afago ao ego como se 

nunca tivessem tido ninguém a elogiar aquilo que fazem percebe. Portanto o processo 

só tem vantagens. Eu acho bem que não acabem com ele, pelo menos tão depressa. 
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Categoria Sub-

categoria 

Tema Unidades de registo 

 

1 2 3 4 5 

 

Perspectiva 

inicial 

sobre a 

iniciativa 

 

Porque 

aceitaram 

 

 

Novidade 

- ser uma tarefa nova x x x x X 

- novidade x x x x X 

- exercer uma nova actividade x     

- desafio de vir experimentar x x    

- não gosto de estagnar    x  

- não gosto de permanecer sempre nas mesmas funções    x  

- acho que precisamos de aprender    x  

- pôr à prova a capacidade de adaptação ao novo, ao diferente   x   

- desafio    x  

- alguma ansiedade relativamente a uma experiência nova no ramo do 

ensino 
    X 

 

Equipa 

- achei a equipa muito boa x    X 

- pessoas que me convidaram x    X 

 

Público-alvo 

- gosto de trabalhar com adultos  x x   

 

Missão 

- reconhecer aprendizagens efectivas   x   

- gosto de servir      

 

Descontentamento 

face ao ensino 

regular 

- estava um pouco cansada daquilo que se estava a passar    x  

- estava também um bocadinho descontente com o modo como as coisas 

estavam a funcionar 
   x  

- decepcionado com aquilo que estava a acontecer em termos de 

educação 
    x 

 

O que sabia 

da iniciativa 

 

 

Expectativa 

positiva 

- achei interessante até por aquilo que eu já sabia da professora Maria 

José 
    x 

- sempre tive uma ideia positiva   x   

- sempre achei que as pessoas merecem realmente oportunidades para 

fomentarem aprendizagens, para mostrar aquilo que já aprenderam 
  x   

ANEXO I 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS AOS PROFISSIONAIS DE RVCC 
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- expectativa já era bastante alta   x   

 

Desconfiança 

- fiquei um bocadinho de pé atrás, porque achava então mas que tanto 

tempo para tirarem o nono e agora chegam ali 
 x    

- um bocadinho de pé atrás, pensando que talvez x     

- possível preconceito que eu tinha     x 

- isto das novas oportunidades será uma forma de garantir 

estatisticamente , não é, que a população tem mais escolaridade 
    x 

 

Desconhecimento 

- à partida não tinha uma ideia muito definida    x  

- não me tinha debruçado muito sobre esta questão    x  

- desconhecia / nem sequer conhecia  x    

- relativamente ao secundário nada / com o secundário não sabia mesmo 

nada, não sabia o que iria acontecer, que surpresas é que iriam surgir 
x     

 

Funções do 

profissional 

de RVCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade 

- mil e uma tarefas x     

- é uma multiplicidade de funções grande    x  

 

Preparação / 

Planificação 

- analisar o referencial de competências-chave x     

- começámos a planificar todos os documentos x     

- trata de desenvolver materiais  x    

- já produzimos imenso material    x  

- o nosso primeiro grande trabalho em equipa foi criar esses instrumentos  x    

- é o fazer e refazer de metodologias  x    

- tentar criar a  metodologia adequada num dia de uma maneira, noutro 

dia já estamos a refazer tudo porque não resulta 
 x    

- toda a documentação, legislação que vai chegando eu vou também 

usando para me manter actualizado e para saber o que é que estão à 

espera que eu faça 

  x   

- leitura da documentação que chega da agência   x   

- leio e releio, volto a ler várias vezes tudo aquilo que me vão deixando, 

sempre  munido do referencial de competências-chave 
  x   

- ou então material que os adultos vão deixando   x   
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- é estar sentadinho em casa a analisar estas coisinhas todas x     

 

Dificuldades 

- foi um bocadinho difícil porque eu não estava habituada àquele tipo de 

linguagem tão complexa 
x     

- não é nada fácil, eu estar a falar em bytes, e chegar aqui e fazer uma 

sessão que tenho de falar de cidadania, linguagem e comunicação, 

inclusive depois também nas várias áreas os núcleos geradores todos que 

tenho de dominar 

x     

- tive que estudar x     

- tive que aprender x     

- aparentemente banal, não é nada banal, porque há sempre informação 

que é nova, não é, ou os adultos escreve, sempre alguma coisa de 

diferente ou há informação, legislação que também é diferente, 

acrescenta alguma novidade ou então acontecimentos inesperados 

  x   

- não é nada fácil     x 

- é um trabalho um bocadinho burocrático x     

- exigiu-me mais tempo de leitura x     

Trabalho em 

Equipa 

- basicamente o nosso trabalho é em equipa  x    

- partilha de informação com os colegas   x   

- é o trabalho de entre-ajuda   x   

- temos reuniões com os formadores, onde discutimos, apresentamos o 

perfil do adulto, dialogando sempre e trabalhando sempre quer com o 

formador, quer com o formando 

   x  

 

Inscrição dos 

adultos 

- inscrição   x   

 

Explicação aos 

adultos 

- processo de recepção para os adultos e de esclarecimento de forma 

assim um pouco mais sumária de tudo aquilo que o processo implica 
  x   

- fazemos o acolhimento / dar uma informação inicial, embora breve, 

mas explicar de uma forma geral o que é um Centro Novas 

Oportunidades, o que é o reconhecimento, validação e certificação de 

  x   
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competências 

- começámos a fazes sessões de acolhimento x x  x  

- sessões de grupo   x   

- como é que eles têm que fazer uma leitura apropriada do referencial x     

- fazemos também uma explicação detalhada do referencia    x  

- como é que vão ter que construir as suas próprias narrativas x     

- explicamos o que é que se pretende com uma história de vida    x  

- como é que vamos inserir as competências deles x     

- o nosso trabalho é passar a mensagem de como é que funciona o centro  x    

- como é que vai funcionar todo o processo de RVCC  x    

- sessões de esclarecimento ao 357   x   

- depois passa pela sessão de acolhimento onde fazemos uma explicação 

muito mais detalhada relativamente ao processo 
   x  

 

Entrevista 

- entrevista individual em que aí mais ou menos já começámos a fazer 

uma triagem 
 x x   

- também passa pela entrevista que é muito mais detalhada    x  

 

Diagnóstico 

- há mais sessões ainda de diagnóstico    x  

 

Triagem 

- começámos a fazer a triagem das pessoas x     

- começámos a fazer também um levantar de todas estas pessoas, 

inclusive das que já estavam em lista de espera [ao abrigo do 357] e 

fizemos uma sessão de esclarecimento 

     

- fazemos uma triagem para percebermos qual é o melhor 

encaminhamento a fazer 
  x   

- fazemos um balanço do perfil dos adultos para nos apercebermo-nos se 

de facto eles têm o perfil para este processo 
   x  

 

Orientação 

- explicar o que irá acontecer x     

- informamos as pessoas das possibilidades que tem  x    

- o processo de RVCC, o nosso trabalho é essencialmente ajudar na  x    
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construção do portefolio, no caso do básico do dossiê 

- é ajudar a pessoa a construir, ajudar a fazer a escolha dos materiais que 

são mais adequados 
 x    

- costumo dizer que somos um pouco os orientadores deles    x  

- depois se entrarem no processo, nós trabalhamos com grupos onde 

fazemos também a orientação desses adultos, passando por mais sessões 

de diagnóstico, de reconhecimento inicial em termos de indícios de 

competências que tenham 

   x  

- nós desde o início fazemos o acompanhamento dos adultos do RVCC 

quer do básico quer do secundário 
   x  

- fazemos um acompanhamento muito forte    x x 

- esse acompanhamento, essa orientação: o que é que devem de explicitar 

com mais pormenor ou menos pormenor relativamente à sua história de 

vida 

   x  

- estamos sempre a orientar o processo    x x 

- estamos a ultimar dossiês [um grupo do básico]   x   

 

Encaminhamento 

- encaminhamos x     

- temos que oferecer novas respostas quando a pessoa não tem perfil  x    

- porque se não tiver nós temos outra função que é fazer o 

encaminhamento para uma solução que tenha mais a ver com as 

características de cada adulto 

   x  

 

O Júri 

- preparar o júri de certificação  x    

- levar a júri  x    

 

Apreciação 

sobre a 

iniciativa 

 

A 

perspectiva 

dos outros 

 

Desconfiança 

/desvalorização 

- relativamente ao básico já surgia essas opiniões negativas, eu acho, que 

sejam certificadas pessoas num curto espaço de tempo, que é totalmente 

mentira 

x     

- em relação ao secundário […] não pensassem que iria ser um processo 

de curto duração 
x     

- portanto a ideia deles é, pé atrás e o quê, agora vão lá em dois ou três 

meses e ficam com o nono ano, a ideia do facilitismo 
 x    
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- [os outros professores] vão criticar  x    

- eles [os outros professores] acham que isto é fácil    x  

- este trabalho não é muito valorizado por parte dos colegas que não 

estão aqui 
   x  

- acho que não tem sido bem aceite pelos outros professores a existência 

do centro 
  x   

- com alguma suspeição   x   

- olham como se este centro proporcionasse a quem cá trabalha 

benefícios 
  x   

Desconhecimento - a comunidade escolar está pouco esclarecida relativamente ao trabalho 

que se faz aqui no centro 
   x  

- as pessoas estão pouco informadas sobre o que se faz aqui   x   

- em termos de corpo docente e até dos alunos não sabem o que é que se 

passa aqui 
  x   

 

Pontos 

fortes 

 

Timing 

- aqui não há tanto o timing, há mais o ir quase que à velocidade do 

adulto 
 x    

 

Aprendizagem 

- aprendemos coisas novas x     

- gosto de aprender com aquilo com que estou a trabalhar, com as 

pessoas com que estou a trabalhar 
x     

- e também aprendo bastante x x    

 

Relação 

pedagógica 

- diferente do ensino regular x     

- é muito próxima x  x   

- sabemos tudo deles x     

- despreocupação entre aspas no relacionamento com os adultos x     

- há uma confiança que é mútua parece-me   x   

- de uma cumplicidade que tem de se estabelecer   x   

- mais espontânea   x   

- mais natural   x   

- há esta relação mais fácil    x x 
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- muito saudável mesmo entre profissional e formando, mesmo muito 

saudável 
    x 

- esta relação que se estabelece isso é uma coisa muito valiosa    x  

- as pessoas fazem-nos confidências    x  

- ainda [os adultos] têm aquela noção, que agora eu já não vejo isso tanto 

nos miúdos, aquela noçãodo professor está ali, temos de obedecer, temos 

que cumprir tudo o que ele pede 

x     

- há muita gente que tem respeito pelo professor x     

 

Público-alvo 

- a nível dos adultos eu  gosto muito de trabalhar com eles x x    

- as pessoas chegam com uma perspectiva de voltar à escola outra vez e 

vêem mesmo com muita, muito vontade de aqui estar e de aprender e de 

absorver tudo aquilo que aparece 

 x    

- eles são pessoas muito mais responsáveis, quer dizer a maior parte 

deles 
x     

- há uma motivação muito, muito grande  x    

- vêm com mais motivação x  x   

- aqui as pessoas vêm sempre muito receptivas   x   

- há uma espontaneidade e uma abertura por parte dos adultos, uma 

capacidade de confiar nos outros 
  x   

- todas as pessoas me surpreenderam pela capacidade de suplantarem 

falhas 
  x   

 

Pontos 

fracos 

 

Relação 

pedagógica 

- nós temos que ter sempre aquela auto-defesa x     

- não lhe posso dar a mesma resposta sempre, senão crio ali uma porta 

aberta a tudo 
x     

- também tenho que lhes dar a entender que nem tudo pode ser contado x     

 

Histórias de vida 

- fá-los lembrar coisas muito tristes. É esse o lado negativo tanto para 

eles como para nós, porque, quer queiramos quer não, influenciamo-nos 

sempre 

x     

- há histórias de vida muito complicadas e temos que funcionar um 

pouco como psicólogos, estar a acalmá-los um bocado, estar-lhes a 
x     
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explicar que nem é necessário ir aos pontos mesmo muito, muito 

pessoais 

Pouca 

aprendizagem  

 

- é um remédio curto x     

- a pessoa sai daqui qualificada, acho que é um bocadinho se calhar 

excessivo dizer-se isso 
x     

- no imediato não há aqui ganhos muito significativos para os adultos    x  

- alguns ficavam frustrados porque queriam aprender, aprender, mais, 

aprender mais 
 x    

Conflito com a 

representação 

social da escola 

- [as pessoas] vêm naquela perspectiva de ver o professor (…), vêm 

nessa expectativa de que alguém as receba e as possa ajudar 
  x   

- eles [os adultos] vêm aqui à espera de ter as aulas habituais e quando 

chegam aqui e percebem que não vão ter aulas, que só vão ser 

diagnosticados, que lhes vai ser apresentado assim as coisas muito 

superficialmente para ver aquilo que eles sabem, alguns ficam 

desiludidos, porque vinham à espera da aula, da aula, de vir aprender 

 x    

- muitos [os adultos] chegam aqui na perspectiva da escola mesmo e não 

de um centro de validação de competências 
 x    

- é difícil desmontá-la porque eles continuam sempre a ter a ideia da aula  x    

 

Balanço da 

iniciativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível 

pessoal 

 

Balanço positivo 

- muito positivo sim x     

- sinto-me bem, muito bem agora assim x x    

- perfeitamente, perfeitamente realizada, muitíssimo    x  

- estou a adorar    x  

- balanço francamente positivo    x  

- é aliciante x    x 

- em termos de experiência é enmnriquecedora para toda gente que está 

aqui a trabalhar 
 x    

- muito positivo em todos os aspectos x     

 

Diversidade 

- estou-me a sentir satisfeita plenamente, porque lido um bocadinho com 

tudo, com as áreas todas 
x     

 - torna-se criativo, muito criativo     x 
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Criatividade 

 

Trabalho de 

equipa 

- gosto também de trabalhar directamente com colegas das outras áreas x x    

- trabalhar em equipa     x 

 

Ausência da 

avaliação 

- os testes em si, é muito diferente x     

- o facto de não dar notas, de não avaliar quantativamente também é 

diferente 
x     

 

A nível de 

escola 

 

Balanço positivo 

- a escola ganhou x     

- é positivo para a escola   x    

 

Financiamento 

- temos um financiamento que nos dá jeito  x    

 

Imagem da escola 

- associam as Novas Oportunidades ao nome da escola x     

- temos muita gente que vem cá que são encarregados de educação dos 

miúdos que temos aqui durante o dia, o que é bom, porque acabam por 

perceber como é que as coisas funcionam 

 x    

 

Novas experiência 

e novos Públicos 

- traz pessoas de outra faixa etária à escola  x    

- permite um pouco aquilo que nós temos sempre tentado, trazer pessoas 

diferentes à escola para perceberem como é que isto funciona, para 

também desmontar aquela ideia de escola que muitos têm 

 x    

- deu-nos a conhecer um leque de pessoas que existem lá fora que nós 

não fazíamos ideia 
 x    

- traz experiências novas cá para dentro  x    

 

Conhecimento do 

contexto onde a 

escola se insere 

- dá-nos um pouco a perceber o que se passa com os nossos alunos, ali, 

porque as pessoas que aqui nos chegam são as pessoas que vivem à nossa 

volta 

 x    

- faz-nos ter um contacto diferente da comunidade com que vivemos  x    

- ajuda-nos a perceber a comunidade em que estamos inseridos e isso 

acaba por nos ajudar a perceber também os alunos que temos 
 x    

 

A nível 

 

Promoção da 

- é uma forma de promover a escolarização, de promover o 

conhecimento, de chamar a atenção para matérias do quotidiano que são 
  x   
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social formação de facto sinónimo de grande conhecimento 

- está a ser extremamente útil para consciencializar as pessoas para a 

importância da formação contínua, a importância da valorização do 

conhecimento e da escola como um centro de modernização pessoal e 

colectiva também 

  x   

- potencia a necessidade de formação, a necessidade de progredir na 

especialização, por exemplo, não é, de determinadas matérias 
   x  

- a pessoa acaba por abrir canais de recepção da informação, de 

exposição até àquilo que já sabe 
  x   

- poderão continuar os estudos   x   

 

Justiça social 

- se o trabalho for sério e com rigor, faz-se aqui alguma justiça social, 

educacional 
    x 

- sabem que aquilo que estão a fazer pelo menos já te, o reconhecimento 

público 
   x  

 

Adequação ao 

público adulto 

- este processo é muito aliciante e eles [os adultos] gostam x     

- entusiasmam-se mesmo por isto, não querem desistir [os adultos] x     

- dizem mesmo isto é muito engraçado [os adultos] x     

 

Mudança no 

adulto 

- deixa mesmo assim uma semente de mudança da vida pessoal    x  

- [mudança de vida pessoal] que há-de reflectir-se mais tarde no global     x  

- isto resulta numa mais-valia a nível pessoal   x   

- fortalecimento da auto-estima   x   

- [os adultos] desinibiram-se, soltaram-se, certamente ganharam 

confiança em nós todos e demonstraram muita riqueza de 

conhecimentos, muita variedade de conhecimentos, muita abertura 

também para se valorizarem cada vez mais na área do conhecimento em 

muitas matérias 

  x   

- pelo facto de ficarem com a escolaridade já se sentem elas próprias 

mais valorizadas a nível profissional 
   x  

- é um passo que é necessário para que depois os adultos também 

ganhem essa autonomia 
   x  
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- potencia a necessidade de enriquecer, de relacionamento interpessoal, 

de práticas do quotidiano 
   x  

- pessoas com tanto medo da escola (…) estamos a conseguir desmontar 

essa ideia má da escola e agora são pessoas que vêm todos os dias 
 x    

 

Educação para a 

cidadania 

- já valia a pena a existência deste centro como forma de elevar um 

pouco o nível da vida em comunidade, porque de facto nós chamamos a 

atenção para muitas matérias como o ambiente, a saúde não é, a 

comunicação eficaz, o domínio das tecnologias, práticas de cidadania 

  x   

 

Mercado de 

trabalho 

- não ficam com nenhuma mais valia imediata que lhes garanta 

colocação no trabalho certo  
   x  

 

Melhorias 

sugeridas 

 

Mudança 

 

- era bom que se pudesse transformar em algo mais    x  

- começar a escola se calhar a abrir mais cursos [EFA] x     

 

Actuação da ANQ 

- há determinadas decisões que poderiam ter sido mais antecipadas     x 

- se tivéssemos tido mais instrumentos, teria havido uma segurança um 

pouco maior 
    x 

 

Mais 

aprendizagem 

- que a pessoa pudesse aprender, estudar aquela temática, porque lhe 

interessa 
   x  

- [que a pessoa pudesse] valorizar-se sem a preocupação única e 

exclusiva da certificação e do diploma 
   x  

 

Mais formadores 

- precisávamos de mais formadores x     

 

A nível 

pedagógico 

- acho que se deve prosseguir até se calhar com novas formas de 

trabalhar neste processo, em vez de ser só histórias de vida (…) não ser 

só narrativas, ser coisas também muito mais práticas 

x     

- trabalhar directamente nestas áreas, intervir e dar a conhecer como sabe 

mesmo realizar, saber fazer para a certificação, para as metas, para as 

estatísticas 

x     

- deveria ser mais manuseado, não ser tão teórico x     
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- trabalharem concretamente à nossa frente, à frente dos formadores x     

 

O lugar do 

RVCC no 

sistema 

educativo 

 

O RVCC e 

as outras 

modalidades 

de formação 

 

RVCC 

concorrencial com 

as outras 

modalidades 

- pode funcionar como concorrência em certos aspectos x     

- para aquelas pessoas que andem só a fazer determinadas disciplinas, 

mas que já trabalhem há imensos anos, pode ficar em desvantagem a 

escola normal 

x     

- acredito que haja pessoas à espera e desistam para ficarem à espera para 

entrarem neste processo 
x     

 

RVCC ao lado 

das outras 

modalidades de 

formação 

- podem perfeitamente co-existir    x  

- não me parece que seja concorrencial 

 
 x x   

- se a ideia de facilitismo não se mantiver, eu não acredito que vá dar 

concorrência 
 x    

- quem não se aguentou daquele lado, chegou aqui, ao fim de um mês, já 

estava a desistir 
 x    

- tem é que ser transmitido lá para fora, e não foi, quais são as condições 

em que se tira aqui o décimo segundo ano 
 x    

- desde que se informem realamente do que é o processo RVCC porque 

não podem entrar pessoas com menos de 18 anos e pessoas que não 

trabalham a menos de três anos, portanto todas estas pessoas não entram 

aqui 

x     

 

Especificidade do 

RVCC 

- isto destina-se a um público muito específico    x  

- os 3 anos já de afastamento em relação à escola, eu acho que isso aí é 

logo, é logo aí um obstáculo 
  x   

- isto já é mais a resposta para a pessoa que já está no emprego e que não 

pode subir, porque lhe barraram porque não tem o décimo segundo ano, 

mas que já está implantada lá dentro 

 x    

- quem quer seguir os estudos, quem quer prosseguir estudos, esta não é 

a melhor [via] 
 x    

- o mercado de trabalho exige especialização, isto é o décimo segundo 

geral 
 x    
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- quem quer realmente ir lá fora à luta, à procura do primeiro emprego, 

acaba por perceber que isto não será grande resposta 
 x    

- acho que a maior parte das pessoas que pensam que é uma via mais 

fácil, no entanto, só mesmo quando estão dentro do processo é que vêem, 

pode ser realmente mais fácil, mas é muito mais trabalhosa, porque o 

trabalho todo feito para este processo é todo elaborado em casa 

x     

O RVCC 

futuramente 

- que nós aqui sejamos uma resposta a médio e a curto prazo  x    

- cada vez mais é as pessoas fazerem o décimo segundo ano, portanto 

isto não será sem dúvida uma iniciativa a longo prazo 
 x    

- de médio prazo para colmatar as deficiências que haviam anteriores e 

que agora com novas ofertas que se deixe de ter esse tipo de problemas 

até ao décimo segundo ano 

 x    



ANEXO J 

 
ENTREVISTA AOS FORMADORES DO CNO  

 

Data Prevista: Maio de 2008 

Hora Prevista: 15h00 

Local Previsto: Escola Secundária  
 

o Objectivo da entrevista: 
 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita 

compreender de que forma os formadores encaram a iniciativa Novas Oportunidades e a 

forma como cada um desenvolve o seu trabalho de formador. 
 

o Protocolo da entrevista: 
 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 
 

o Guião da entrevista: 
 

Tema Sub-temas Questões 

 

Perspectiva 

global sobre a 

iniciativa 

- Ideia inicial sobre a iniciativa antes 

de iniciar a actividade de formador; 

 

 

- Aspectos positivos e negativos da 

iniciativa; 

 

 

- Importância da iniciativa para a 

escola e para a sociedade; 

 

O que sabia da iniciativa Novas 

Oportunidades antes de iniciar a 

sua actividade como formadora? 

 

Quais os aspectos que considera 

mais positivos e os mais 

problemáticos neste processo? 

 

Considera importante esta 

iniciativa tanto para a escola como 

para a sociedade em geral? 

 

Perspectiva 

sobre a área que 

leccionam 

 

- Aspectos positivos e negativos do 

referencial relativo à área que 

leccionam; 

 

- Organização do processo; 

 

- Necessidades dos formandos e 

formação dispensada; 

 

 

 

- Avaliação; 

 

Qual a sua opinião sobre o 

referencial da sua área para o nível 

básico e para o nível secundário? 

 

Como organiza o seu trabalho com 

os formandos? 

 

Pensa que a formação dispensada 

está de acordo com as 

necessidades dos formandos? 

 

Qual o papel da avaliação no 

desempenho da sua actividade 

enquanto formadora ? 

 

O RVCC e as 

outras 

modalidades de 

formação 

- Diferenças e similitudes entre o 

RVCC e as outras modalidades de 

formação; 
 

O que pensa da coexistência das 

várias modalidades de formação 

para adultos, nomeadamente 

RVCC, cursos EFA e ensino 

recorrente? 
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ANEXO K 

 

 TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO FORMADOR 1 

 

E: A primeira questão que eu ia colocar é, pelo que o professor Rui me disse, as pessoas 

foram convidadas a participar neste projecto. Mas antes de iniciar aqui o seu trabalho, 

que ideia é que tinha das Novas Oportunidades em termos globais? 

 

F: Devo confessar que não tinha grande ideia portanto, via na comunicação social que 

desde há um tempo para cá havia este projecto. Pelo nome percebi que tinha a ver com 

uma oportunidade que era dada a alguém que já tinha sido da escola há mais tempo com 

o objectivo de validar determinadas competências, mas não sabia mais nada para além 

disso. Só depois quando vim para aqui trabalhar é que me inteirei do processo. 

 

E: O que é que a levou a aceitar esse convite? 

 

F: Foi, primeiro foi porque eu só iniciei as funções aqui em Dezembro, portanto tive 

durante o 1º período o trabalho normal com turmas de secundário. Na altura houve uma 

colega que estava aqui a trabalhar que se reformou, a professora Helena Martins, e foi 

ela que sugeriu o meu nome para vir para aqui. Nas nossas conversas, portanto nas 

várias conversas que fui tendo com ela, ela explicou-me mais ou menos como é que era 

o processo, considerou ela que eu teria o perfil indicado para vir para aqui e achei que 

era um desafio muito interessante e uma oportunidade de trabalhar em algo que depois 

não sei se voltaria ou se voltarei a ter esta oportunidade. 

 

E: Em termos globais, agora estando já dentro da iniciativa, quais acham que são os 

aspectos mais positivos e os aspectos mais problemáticos nesta questão toda das Novas 

Oportunidades? 

 

F: Ora bem, os aspectos positivos têm a ver sobretudo com o tal apoio que é dado a uma 

fasquia se calhar elevada da nossa sociedade que, para a qual não havia resposta, 

portanto em termos escolares não havia resposta. Pessoas que abandonaram a escola 

pelos mais variados motivos, parte com alguns traumas em relação à escola. Sinto 

realmente, é interessante/assustador verificar isso mesmo. Portanto, as pessoas 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 113 

assustaram-se em relação à escola, abandonaram e depois foram tendo várias 

experiências profissionais e pessoais ao longo da sua vida, experiências essas que 

depois são aqui realmente validadas. Esse é um aspecto muito positivo, porque as 

pessoas quando nos chegam, muitas das vezes vêm assim um bocadinho a medo, vêm 

pouco à vontade, muitas chegam a pensar que vão ter aulas à noite, que vão ter sessões 

todos os dias, que vão ter disciplinas e portanto o processo não funciona assim de 

maneira nenhuma. Depois vai sendo assim uma descoberta, sobretudo ao nível do 

secundário. Noto essa descoberta mais ao nível do secundário. E portanto acho que de 

facto este projecto faz sentido. Faz sentido e era preciso. Eu não tinha essa noção, mas 

agora tenho. Portanto faz mesmo sentido e é preciso. Agora, aspectos negativos. Tem 

alguns. Aqui no centro, eu vim encontrar uma equipa fantástica, senti-me e sinto-me 

extremamente apoiada desde o primeiro minuto, portanto mais eu não podia desejar, 

mas dá-me ideia que os centros estão um bocadinho entregues a si próprios, portanto eu 

sei que há reuniões conjuntas, mas parece que falta uma metodologia, uma articulação 

que sirva para que todos trabalhem da mesma maneira. E isso dá-me ideia que não 

acontece, portanto nós vamos trabalhando conforme vai sendo possível, os profissionais 

fazem um trabalho excelente, aliás puseram o centro aqui de pé quase praticamente sem 

indicações nenhumas, portanto fazem esse trabalho, mas muitas das vezes, vejo que é 

um trabalho por intuição. E portanto falta um bocadinho essa uniformização entre os 

vários centros para que toda gente rume para o mesmo lado. E sobretudo ao mesmo 

tempo, que é uma coisa que eu não sinto. Nós aqui trabalhamos a um ritmo, mas depois 

há centros que se calhar trabalham mais devagar ou mais depressa e eu acho que isso 

devia ser uniformizado.  

 

E: A questão do tempo é muitas vezes colocada como uma das maiores desconfianças 

do processo. Como é que em tão pouco tempo eu posso validar algo que no ensino 

regular vou validar ao fim de três anos. Considera que há razões para essa 

desconfiança? 

 

F: Quer dizer, a questão temporal existe. É natural que para a sociedade em geral traga 

alguma desconfiança, porque conota-se sempre a escola com lá está os conteúdos, os 

professores e o espaço. O mesmo espaço, as mesmas matérias, professor atrás de 

professor e muitas das vezes as pessoas não compreendem que aqui não há esse rigor. 

Aqui eles não vão, as pessoas não vão aprender nada. Aqui as pessoas. Nós é que vamos 
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ver de acordo com o Referencial de que modo é que podemos aproveitar a experiência 

de vida e a experiência profissional que as pessoas têm para podermos validar as tais 

competências. Portanto é um processo que não tem a ver com o ano lectivo, com 

planificação, com conteúdos etc. Portanto, o tempo essa questão vai sempre surgir, 

agora também me parece que isso existindo um referencial, e falemos de referencial de 

secundário, exigente como é e complexo como é, não me parece, muito pessoalmente e 

da pouca experiência que tenho, não me parece que seja muito possível, viável que uma 

pessoa conclua em três meses, ou quatro, ou cinco o processo de secundário por melhor 

que a pessoa seja e por mais experiência que a pessoa tenha. Sendo obrigada a passar 

por todos os núcleos geradores, não me parece que seja possível. Portanto, se me 

disserem que num determinado centro, que eu não sei se isso existe, mas enfim, se me 

disserem que em três ou quatro meses que fazem o 12º ano, eu própria ficarei 

desconfiada. Tenho que admitir. 

 

E: No básico, será diferente? 

 

F: No básico, é diferente. No básico é totalmente diferente. Portanto, no básico é 

perfeitamente possível, de acordo com o tal referencial, perfeitamente possível em 

poucos meses concluir-se o processo desde que as pessoas tenham de facto interesse, 

apresentem os seus trabalhos, o seu dossier. E temos tido aqui experiências muito 

positivas também a esse nível. Onde há mais medo em relação à escola é no básico, B2, 

B3, portanto há ali muito medo, há ali muita desconfiança também. Algumas pessoas 

vêm, mas enfim vêm porque o filho inscreveu ou porque ouviram falar, mas há ali 

alguma desconfiança. Mas em relação ao tempo, voltando à questão de tempo que tinha 

colocado. No básico, pronto, sim meia dúzia de meses, é perfeitamente possível de 

concluir o processo. 

 

E: Acha que é importante a existência do centro aqui na escola, não só para as pessoas 

do centro, mas considerando a comunidade toda? 

 

F: Acho. Olhe posso lhe dizer que ontem tivemos aqui uma sessão de júri de B3 e uma 

das adultas tinha sido minha aluna há seis anos atrás no 8º ano. E eu fiquei muito 

emocionada porque lembro-me bem dela. Ela na altura desistiu, com 15 anos desistiu da 

escola porque engravidou e eu achei que era realmente uma pena e fiquei contente por a 
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ver aqui. Portanto esse caso, como esses casos há imensos aqui no concelho. Há muita 

gente. Outro motivo que se vê facilmente é que nós neste momento não estamos a 

conseguir dar vazão às inscrições que há, sobretudo para o 12º ano. Não conseguimos. 

Temos muita gente em lista de espera para conseguir ser chamado. Portanto acho que 

fazia muita falta. Aqui na escola é óptimo porque funciona com professores, é uma mais 

valia, já está cá o elemento humano, não é preciso vir nada assim de especial. Temos o 

espaço físico, temos o espaço humano, portanto fazia todo o sentido um projecto desse 

tipo aqui para a população que temos no concelho e em Torres Vedras também. 

 

E: Acha que o centro está bem integrado dentro da escola? 

 

F: É mais autónomo. Eu acho que, apesar de partilharmos o mesmo espaço, portanto o 

mesmo espaço físico, eu também tenho a experiência de estar do outro lado da escola. 

Portanto, tenho na mesma o ensino secundário e vou à sala de professores nos 

intervalos, mas noto que não há. Quer dizer as pessoas sabem que existe, que está a 

funcionar esta coisa do Centro das Novas Oportunidades, mas não há grande articulação 

entre o ensino regular e o que se passa aqui. Nós entramos aqui deste lado da escola, 

portanto nas Novas Oportunidades, passamos aqui horas a fio sem ir ao outro lado e 

vice-versa. Do outro lado ninguém vem cá. De uma vez ou outra, uma colega vem dar 

um beijinho mas é muito raro. 

 

E: Agora, queria que me desse a sua opinião mais sobre a área, portanto o CLC neste 

caso. O que é que pensa do referencial do secundário relativamente à área de CLC? 

 

F: Eu no início estranhei muito, ainda estranho mas enfim, mas depois entranhei não é 

como disse o Pessoa. Estranho muito o referencial, porque, sendo a área CLC portanto 

Cultura, Língua e Comunicação ou Comunicação, Língua e Cultura, custa-me às vezes 

adaptar aqueles núcleos geradores que eu considero tão específicos, Equipamentos e 

Sistemas Técnicos, Ambiente e Sustentabilidade, Saúde, as próprias TIC, Saberes 

Fundamentais, Urbanismo e Mobilidade, quer dizer não têm aparentemente, não têm 

muito a ver com a área da Língua, da Cultura, da Comunicação. Mas, depois, estudando 

mais de perto o referencial, verificamos que existe de facto essa preocupação, ou seja, 

de orientar todos os núcleos geradores para a área propriamente dita. E aí, com mais ou 

com menos dificuldade, eu entendo, mas acho que aquele referencial ainda precisa de 
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ser um bocadinho trabalhado. Acho eu, sinceramente. Não sei bem como, mas precisava 

de ser um bocadinho mais trabalhado, porque eu sei que o objectivo do referencial em 

CLC é tentar abarcar o máximo de, ser o mais diversificado possível para abarcar o 

máximo de experiência dos adultos. Mas, a verdade é que ninguém tem, muito 

raramente tem logo à partida evidências em ambiente e sustentabilidade, em urbanismo 

e mobilidade, muito, muito dificilmente. Portanto, as pessoas têm sempre que fazer 

trabalhos, têm sempre que ir aprofundar os seus conhecimentos para depois terem a tal 

evidência e portanto dá-me ideia que se fosse um referencial com um bocadinho mais de 

grau, quer dizer que os núcleos geradores não fossem assim tão específicos, um pouco 

mais geral e mais abrangente, dar-nos-ia mais margem de manobra para nós podermos 

adaptar com mais facilidade à experiência profissional e experiência pessoal do adulto e 

validarmos as competências de forma até um bocadinho mais célere, um bocadinho 

mais rápida. Dá-me essa ideia, mas como não tenho termo de comparação. 

 

E: Talvez comparando com o ensino regular? 

 

F: Não consigo. Assim à primeira vista não consigo. Teria de pensar sobre o assunto, 

mas assim à primeira vista não consigo, quer dizer há a questão da língua. É o único 

ponto em comum, não é, têm que escrever correctamente. Mas depois disso não vejo 

mais nada. Quer dizer nós no secundário preocupamo-nos com os conteúdos, com o 

cumprimento do programa, com alguns aspectos da literatura e aqui não encontramos 

nada disso. Quer dizer eu tenho que me preocupar é se os adultos sabem, por exemplo, 

no caso de urbanismo e mobilidade, DR 1, se sabem o que é um caderno de encargos, se 

identificam bem a terminologia relacionada com as áreas, por exemplo, a construção de 

uma casa. São coisas que eu própria tenho dificuldade às vezes em dominar, portanto 

tenho que ir estudar, tenho que ir ver e por isso seria muito mais interessante um 

referencial, mas claro não podemos esquecer que quando se fala de CLC, os núcleos 

geradores são os mesmos de STC e se calhar isso é um impedimento, se calhar 

condiciona um pouco. Porque CLC se houvesse um referencial mais direccionado para a 

leitura, a escrita, os vários tipos de texto, o poder da palavra, cinema, literatura, teatro, 

seria muito mais fácil para nós, penso eu, podermos direccionar e até neste caso dar 

mais algumas competências às pessoas. Acho que seria um bocadinho mais fácil.  
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E: Tendo esse referencial como ponto de partida, como é que depois organiza o trabalho 

que vai desenvolver com os adultos? 

 

F: Tenho passado por várias fases, como deve compreender não é, porque isto quando 

se começa é de uma maneira. Agora a minha metodologia de trabalho é: primeiro leio os 

documentos que o profissional deixa do adulto, algum trabalho que tenha feito, história 

de vida, a experiência profissional, o currículo, enfim o que houver. Leio e depois 

normalmente o profissional dá já uma indicação de onde é que poderá ter algumas 

evidências e isso mais o trabalho que o adulto fez ao longo das sessões que teve com o 

profissional, já me dá uma ideia de onde é que poderão estar essas evidências. Depois, 

portanto leio o trabalho e peço para falar com a pessoa. Portanto a pessoa vem cá, 

sentamo-nos aqui junto do computador com os trabalhos que fez e depois vamos ver, 

olhando para o referencial, vamos ver núcleo gerador a núcleo gerador, vamos ver o que 

é que já tem e aquilo que não tem. Eu faço sempre uma sugestão de trabalho, ao mesmo 

tempo preencho uma grelhazinha no computador, ao mesmo tempo que decorre a 

conversa. Depois a pessoa leva uma fotocópia dessa grelha para saber quais os trabalhos 

que tem de desenvolver e no final do encontro combino, tenho de marcar uma data para 

as pessoas não se, senão depois dizem que demora uma semana, duas e depois nunca 

mais é. Agora estou a insistir um bocadinho com eles nesse sentido. Portanto a minha 

grande preocupação é: como é muita gente, muitos grupos, não me dispersar. Quando 

falo com uma pessoa, preocupo-me em passar por todos os núcleos geradores logo. 

Portanto, se tem evidência tem, se não tem vai buscá-la através de algum trabalho que 

eu sugira e leva e depois envia por e-mail os trabalhos ou passa por cá e deixa. Se 

estiver tudo em ordem, está validada a competência. Se não estiver, tem que reformular. 

Sempre individual. Tento articular sempre que possível com os formadores de STC 

como são áreas gémeas, tento articular. Por exemplo gestão e economia, já conseguimos 

arranjar ali uma plataforma de entendimento, portanto pedimos um trabalho, quando os 

adultos não evidenciam as competências, pedimos um trabalho que dá para as duas 

áreas. Urbanismo e mobilidade também já estamos a conseguir, ambiente e saúde 

também. Portanto, isso já é um começo, porque depois as pessoas quando eu reúno, os 

trabalhos que eu peço são já também para esses núcleos, são já também para STC, 

portanto também para adiantar, para rentabilizar tempo. E penso que este método que de 

momento é aquele que melhor funciona. 
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E: Acha que a formação complementar é suficiente quando existem lacunas? 

 

F: Depende. À partida será porque temos que ver. Quando os adultos nos chegam, já foi 

feita uma certa triagem, portanto eles. Já foi verificado pelos profissionais se realmente 

eles, se falta ali alguma coisa que não lhes permita depois prosseguir aqui no processo, 

normalmente as pessoas são encaminhadas para outro percurso, não é. Portanto quando 

vêm para aqui à partida, as coisas estão, o potencial está lá. Agora claro, há pessoas que 

precisam de mais tempo, outras nem por isso. Há pessoas que precisam de formação 

complementar. Eu ainda não tive essa experiência, até agora no secundário, não foi 

necessário. Portanto, as tais 50 horas, parece-me, se for enfim, uma pessoa com vontade 

de trabalhar, parecem-me suficientes. 

 

E: A avaliação tem um papel importante ou não no seu trabalho? 

 

F: Tem tanto no básico como no secundário. No básico, eu costumo fazer o tal teste de 

diagnóstico, portanto o exercício de evidência de competências, porque é diferente. 

Tenho uma sessão com eles onde lhes apresento o referencial, falamos sobre os aspectos 

que constam do referencial e depois, uma ou duas sessões depois, aplico o tal exercício 

de evidência de competências. Portanto, que nós chamamos vulgarmente o teste de 

diagnóstico. Esse teste de diagnóstico é aplicado, depende duas sessões, três, porque na 

linguagem e comunicação temos 4 áreas: oralidade, leitura, escrita e a linguagem não 

verbal e eu tento contemplar essas 4 áreas no tal teste. E portanto às vezes demora duas, 

outras vezes demora três sessões. Há depois o feedback. Eles não recebem logo o teste, 

depois fica no dossier não é, mas há sempre um feedback daquilo que foi feito e isso 

para eles é muito importante. Eu vejo que, e aliás eu não sabia que isso era assim tão 

importante para eles, não tinha essa noção, mas é tão importante quanto para um aluno 

de 7º, ou 10º ou 11º. É importante realmente esse feedback. No secundário, embora não 

haja, eu pelo menos não aplico essa questão dos testes. Nas tais sessões que nós temos, 

onde nós fazemos o balanço das competências, há sempre portanto a leitura em conjunto 

dos trabalhos e sempre uma observação que foi feita a esses trabalhos. Claro está que 

depois essas grelhas que nós vamos preenchendo, onde está a nossa apreciação, é 

colocada no dossier deles, para depois eles terem a noção desse feedback. Portanto 

daquilo que está bem, do que não está, as sugestões que nós fazemos. Claro não há uma 
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avaliação enfim quantitativa, mas há das nossas conversas. Eles vão sabendo quantas 

evidências é que já têm, quantas faltam, o que têm de fazer para as adquirir. 

 

E: É sempre fácil encontrar as evidências? 

 

F: Não é fácil. Tem que se fazer alguma ginástica e eu às vezes preocupo-me, porque 

tenho medo de fazer ginástica a mais. Isto é tenho medo não é de estar a fugir, mas 

tenho medo de estar um dia a manipular um bocadinho o referencial para ir ao encontro 

dessas tais evidências. Sabe eu acho que aqui neste tipo de trabalho entra muito também 

aquela coisa que nós temos que é a intuição. Quando nós falamos com a pessoa, quando 

conversamos, quando falamos sobre esses assuntos como a saúde, ambiente, etc., logo 

percebemos se aquela pessoa tem realmente potencial ou não tem para poder concluir 

este processo. Depois a partir daí é logo mais fácil. Por isso é que eu insisto muito com 

os profissionais em falar com as pessoas. Depois claro este, por exemplo no referencial 

na ficha exemplo aparece que têm que identificar os elementos que constam da cena de 

um espectáculo. Se a pessoa nunca foi ao teatro ou se não vai, se não faz parte da sua 

vivência, eu vou buscar o identificar noutra coisa qualquer. Em vez de ser cenas dos 

espectáculos é noutro espaço, noutro sítio. E portanto tento fazer assim essa adaptação 

dentro do possível para identificar as tais evidências. Mas não é fácil e às vezes tenho 

muitas dúvidas, tenho que andar aí a chatear as pessoas para enfim ir perguntando, ir 

tentando compreender as coisas. Porque nas evidências, para eles terem as evidências, 

têm que atingir o nível III ou seja actuar. Portanto eles têm que demonstrar que actuam 

em relação àquela evidência e isso nem sempre é. Dou-lhe este exemplo, lá está este 

problema do referencial de que falávamos há pouco, nos equipamentos e sistemas 

técnicos no DR 1 electrodomésticos, no actuar, a pessoa tem que dizer que em casa sabe 

ler o livro das instruções, sabe montar um esquentador, sabe ver o consumo dos 

electrodomésticos, quer dizer, como é que nós verificamos isso não é. A pessoa 

descreve, mas nós não sabemos se de facto a pessoa faz. Confiamos, não é. Quando 

falamos com a pessoa, percebe-se isso, mas enfim pode perfeitamente passar ali um 

aspecto ou outro que nos não conseguimos realmente perceber onde é que está o actuar. 

Mas para perceber essa questão das evidências o melhor mesmo é pegar num exemplo, 

depois se quiser fazemos isso, é a maneira mais fácil, no exemplo de um trabalho, de 

um excerto e depois ver onde é que está, porque é que se atribui ali evidência. Aquilo 

que nós tentamos, que ajuda bastante, é tentamos esquematizar o referencial, 
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solidificando-o, não sei se me faço entender. Concretizando. E então temos alguns 

esquemas para os núcleos geradores e tentamos tornar aquilo palpável, aquele núcleo 

gerador palpável. A partir daí torna-se tudo mais fácil. O DR 1 de gestão e economia, 

por exemplo, a questão do orçamento familiar, nos damos a estrutura do orçamento 

familiar. Toda a gente aprende, se não sabe aprende. O orçamento familiar até é fácil, de 

pois para mim, se inclui no orçamento familiar, o que gasta na cultura e no lazer, não é, 

já está lá um indício da evidência. Depois se fizer um textinho onde contextualiza 

exactamente aquele iten do orçamento familiar, pronto, consegue ir buscar a evidência e 

então tentamos fazer esse tipo de exercício para simplificar ao máximo o referencial. 

 

E: Agora passando ao RVCC e às outras modalidades de formação, não sei se já tinha 

trabalhado com o recorrente? 

 

F: Já trabalhei com o recorrente dois anos. Trabalhei um ano com ensino básico só e 

trabalhei um ano nas Caldas com básico e secundário com unidades capitalizáveis. 

 

E: Fazendo uma breve comparação entre o recorrente e o RVCC, o que pensa da 

coexistência dos dois sistemas? 

 

F: Eu acho que o ensino recorrente já não terá muita razão de ser. Primeiro por causa 

daquela questão que falávamos há pouco, do tempo. Segundo porque, portanto, o 

tempo, entrando para um percurso pelo RVCC, pela Educação e Formação de Adultos, 

penso que será mais fácil de conseguir o 12º ano do que pelo ensino recorrente. No 

ensino recorrente, o sistema das unidades capitalizáveis nunca foi um sistema muito 

pacífico, penso eu, porque imagine uma turma com 20 pessoas e dessas 20 3 estão na 

unidade 4, 2 estão na unidade 6, mais 3 estão na unidade 7, portanto é como se as 

pessoas trabalhassem sozinhas, porque o professor que está na sala não consegue estar, 

ter aquele tempo para ensinar. E então tem que fazer fichas, faço uma ficha para a 

unidade 3, outra ficha para a unidade 5 com soluções para as pessoas irem trabalhando 

sozinhas. Ora trabalhar por trabalhar sozinho, vale mais, penso eu, um percurso deste 

tipo. Portanto agora não sei se sem ensino recorrente há ali uma faixa da população, que 

são aqueles alunos mais velhos, que provavelmente têm uma taxa de insucesso elevada, 

que por sua vez ainda não entraram no mercado de trabalho ou não têm experiência 

profissional significativa que lhes permita vir para aqui. E portanto nesses casos, se 
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calhar o ensino recorrente que ainda está muito aproximado aos conteúdos da escola 

tradicional fará sentido. Mas só para esses, porque de resto acho que a tendência é para 

desaparecer. 

E: Acha que o RVCC pode de alguma forma condicionar ou mudar o que é o ensino 

regular? 

 

F: A mim o que me assusta é a desinformação. Assusta-me muito de vez em quando 

aqueles sketchs e aquelas piadas que nós sabemos ou ouvimos sobre as Novas 

Oportunidades. Isso assusta-me porque na escola, e os miúdos são muito permeáveis a 

isso, pode-se achar que bom se as coisas não correrem bem sempre tenho as Novas 

Oportunidades e ali em meia dúzia de meses vou-me despachar, quando não é essa a 

realidade. Isso enfim assusta-me um pouco. Agora acho, continuo a achar que este 

projecto é realmente uma mais valia para a comunidade em geral, para a escola também. 

À partida, enfim, não vejo, tirando esse pequeno problema, o medo da desinformação. 

Nesse aspecto convém explicar, informar como é que isso funciona, para as pessoas não 

pensarem que é assim tão fácil quanto isso, especialmente os mais novinhos. Mas por 

outro lado convém saber que daquele lado da escola andam x e deste lado é para os pais. 

Portanto tenho apanhado aqui também alguns pais de ex-alunas e alunos meus. E isso é 

muito gratificante portanto ver que os filhos falam nisso e ajudam os pais, e esclarecem 

as dúvidas no computador, ajudam na elaboração dos trabalhos às vezes. Portanto esse 

processo acaba por ser interessante, porque aproxima, porque lhes dá uma nova visão da 

escola e isso é bom acho. 

 

E: Portanto pensa que a coexistência até pode ser positiva? 

 

F: Sim, sim. Sem dúvida, é preciso que haja realmente uma modificação da opinião em 

relação à escola a todos os níveis, tanto aqui nas Novas Oportunidades como no ensino 

regular. Tem que haver. E portanto quando os pais vêm mais à escola e saem daqui 

satisfeitos, como ontem que disse há pouco tivemos a tal sessão de júri, que é sempre 

um momento muito emocionante. As pessoas ficam comovidas, porque muitas delas 

concretizam um sonho ao concluírem, ao terem o 9º ano. Portanto quando isso acontece 

e há esta interacção entre pais e filhos que falam da escola e que se ajudam nos 

trabalhos, isso só pode ser positivo. Não vejo outro lado. Agora realmente tem que 

haver mais informação, mais esclarecimento e sobretudo a opinião pública tem que se 
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passar para o lado da escola. Isso é que faz falta. As pessoas não estão do lado da escola 

infelizmente. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO FORMADOR 2 

 

E: A primeira questão é: antes de ser formador aqui do Centro, que ideia é que tinha das 

Novas Oportunidades? 

 

F: Praticamente não conhecia. Portanto, sabia que existia, que certificava digamos até 

ao 9º ano. Para o secundário, portanto entrei na altura em que se estendeu ao secundário 

e realmente o conhecimento que tinha era muito reduzido. Sabia que existia o centro, 

sabia que certificavam pessoas, agora como isso era feito não sabia. Se calhar, o que é 

que eu imaginava, que era aulas normais, portanto teriam aulas normais à noite, era essa 

a ideia que eu fazia. 

 

E: E que opinião lhe merecia? 

 

F: Olhe, eu não, eu logicamente que vejo a televisão e gosto de ver a publicidade, mas 

não. Vejo por ver. Estou a olhar mas muitas vezes é como se não estivesse. E realmente 

antes de vir para o centro, praticamente através da televisão, não me dava conta da 

publicidade que passava e se calhar da imagem tão facilitista, digamos, que era passada. 

E era, e é, continua a ser. Acho que há um valorizar desse aspecto do facilitismo, 

portanto, parece que enfim pessoas que estão no topo conseguiram assim fazer tudo sem 

grande esforço. E sem grande esforço na altura certa. Parece que com uma formação, 

que será sempre uma formação diferente e não exigente, porque isso tem que se dizer 

também que podem, enfim, desempenhar um papel de relevo na nossa sociedade. Pode-

se criticar a imagem que passa, que acho que realmente não é a mais adequada.  

 

E: Em temos do processo a nível global, não só na área onde é formador, o que é que 

acha que este processo tem de mais positivo e de mais problemático? 

 

F: De mais positivo, digamos que todo o processo dá a possibilidade a pessoas que por 

alguma razão não seguiram o caminho que seria normal, não concluíram o seu processo 

de escolaridade por motivos que têm a ver com a vida de cada um e que às vezes 
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passam por muitos aspectos, porque há pessoas que se vê que não tiveram oportunidade 

de continuar. Houve qualquer coisa ali que os impediu. E portanto é uma nova 

oportunidade. E nesse aspecto acho que sim, que se deve dar uma segunda oportunidade 

a pessoas que por alguma razão não aproveitaram ou não puderam ter a primeira. Nesse 

aspecto acho que será positivo. Agora, quanto depois ao processo em si, se calhar, 

embora eu acho que é um processo acessível à maioria das pessoas, mesmo assim 

constato que algumas têm algumas dificuldades e não têm realmente os pré-requisitos 

para, sobretudo ao nível do secundário, que aqui a minha experiência é só no 

secundário, acho que há muitas pessoas que chegam que realmente não têm pré-

requisitos para concluírem de um modo rápido o processo. 

 

E: E a formação complementar será uma resposta suficiente? 

 

F: Eu acho que se colocam, embora aqui se calhar não se ponha tanto essa questão, 

porque tem havido algum cuidado, mas acho que se corre o risco de se colocar pessoas 

no mercado de trabalho, cujo certificado não, tem pouca validade, não é. É um papel, 

mas aquele papel em termos de competências é pouco significativo.  

 

E: Acha que é importante para a escola, para esta escola, ter um centro novas 

oportunidades? 

 

F: Acho que é importante. É uma escola diferente, não é. É uma escola diferente dentro 

da escola clássica. E eu acho que a escola fica sempre a ganhar quanto mais diversa for 

a formação que ela oferece, quanto mais possibilidade de formação oferecer. Neste 

aspecto acho que fica a ganhar sim.  

 

E: E, em termos pessoais, enquanto professor, trouxe alguma diferença? 

 

F: Como professor digamos que nas minhas aulas normais com os miúdos, adolescentes 

digamos, talvez não. Decorrem da mesma maneira. Agora realmente ter contactado com 

adultos, era uma novidade para mim, porque eu nunca tinha dado aulas à noite nem nos 

moldes clássicos, nem muito menos nestes moldes. Portanto foi uma coisa nova e acho 

que me valoriza também. São perspectivas novas, são outras, outro modo digamos 

assim de ser professor. 
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E: Qual é na sua perspectiva a grande diferença ? 

 

F: Eu acho que é quase tudo diferente, porque com a escola normal, nós temos uma sala 

como esta com 28, enquanto que aqui estamos individualmente ou estamos em grupos 

mais pequenos e portanto isso torna bastante diferente o decorrer da aula ou da sessão 

como se queira chamar. E portanto a linguagem também é diferente. Estamos a falar 

para um público diferente e portanto também há diferenças. Não há aquela preocupação 

de transmitir os conteúdos e cumprir o programa. Há realmente a preocupação de ir 

puxando conhecimentos que os adultos têm lá dentro, mas que às vezes nem sabem que 

os têm. Portanto, é quase tudo diferente.  

 

E: Em termos do referencial, qual é a sua opinião sobre o referencial de secundário, de 

STC? 

 

F: Acho que não é muito acessível. Portanto a linguagem, não o processo, mas a 

linguagem do referencial é muito fechada, é muito difícil de perceber. E portanto não é 

acessível. Nós depois tentamos dar a volta, descodificar e tornar aquilo mais 

compreensível. Mas, é uma realidade que mesmo para nós, é preciso ler duas e três 

vezes e não se percebe muito bem o que aquilo quer dizer. E com os adultos, portanto 

apercebemo-nos que eles também têm muita dificuldade e, por mais que se explique 

determinados aspectos, têm dificuldade em perceber. Portanto, eu julgo que se o 

referencial, vamos lá ver, que apesar do processo ser de um modo geral, quanto a mim, 

acessível ao cidadão normal e com conhecimentos médios, acho que o referencial não 

está feito para esse tipo de público, não está. A linguagem que utiliza não é uma 

linguagem adequada ao público-alvo, digamos assim.  

 

E: E os núcleos geradores, acha que fazem sentido? 

 

F: Não tinha pensado ainda sobre isso. Julgo que sim. Sim. Não me parece que estejam 

assim tão desadequados. Se calhar poderiam ser melhorados. Se calhar podiam ser feitas 

algumas modificações, mas acho que não se pode dizer que estejam desadequadas.  

 

E: Haverá algum em que os adultos têm por norma mais dificuldade? 
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F: Elas não são propriamente fáceis. Muitas vezes a dificuldade passa pela linguagem, 

não é. Eles com aquela linguagem não percebem o que é que na história deles se 

enquadra ali naquela ficha exemplo se for o caso. Eu normalmente situo-me em termos 

de STC mais na parte da saúde, do ambiente, eventualmente também de urbanismo e 

mobilidade e nos saberes fundamentais e raramente vou aos outros núcleos geradores. 

Portanto, dentro daqueles que eu conheço melhor, eles têm mais ou menos facilidade 

em saúde, facilidade no Dr1 e no Dr2, para os outros o 3 e o 4 já é mais complicado. Os 

saberes fundamentais é realmente uma dificuldade. E se calhar também não estão muito 

adequados. Deviam ser também temas mais, ou pelo menos darem exemplos mais 

diversificados e mais fáceis de trabalhar. Às vezes colocam-se questões muito 

ambiciosas do ponto de vista científico. Há itens muito ambiciosos e é absolutamente 

impossível dar aquilo daquela maneira com o público que temos. Nós temos que dar a 

volta e de um objectivo que está muito desdobrado, nós ficamos só pelos níveis mais 

baixos. 

 

E: Como é que procede então para que os adultos interiorizem esse referencial? 

 

F: É, pois para alguns é difícil, não é. A prova disso é que eles andam, alguns, mais 

tempo do que seria desejável. Também alguns se calhar também não investem o 

suficiente, vão deixando. Portanto temos que ir insistindo, insistindo com eles, temos 

que ir explicando de diferentes modos até. Temos que ir puxando por exemplos da vida 

deles até aquilo começar a fazer sentido. Mas, realmente nos saberes fundamentais 

ficamos muito ao de leve só, aborda-se muito ao de leve aquilo que é lá exigido no 

referencial.  

 

E: Para além dos adultos, o formador também tem de interiorizar o referencial. Como 

foi consigo? 

 

F: Não foi propriamente fácil, não foi rápido. Portanto foi um processo também lento. É 

diferente de ter um programa. Com um programa a pessoa vai seguindo o programa, é 

evidente que temos que adaptar o programa à turma que temos. E então se há exame 

final, temos que dar mesmo aquilo. Com o referencial não. Aquilo é um indicativo, quer 

dizer. E se o vamos seguir mesmo à letra, então ninguém se despacha daqui.  
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E: qual é na sua opinião o papel do formador aqui neste processo? 

 

F: É no fim de contas orientar e ir tentando se calhar ir lá às partes mais escondidas de 

cada um e perceber que se calhar viveu determinadas experiências que se enquadram lá 

nas exigências do referencial. Mas para isso tem que haver alguma coisa, tem que haver 

uma experiência, uma história.  

 

E: E o formador também valida? 

 

F: Pois. 

 

E: Que papel atribui à avaliação no desempenho das suas funções? 

 

F: Avaliação, sim, realmente há avaliação final, não é, a prova de júri. Depois vai 

havendo momentos de avaliação, mas quer dizer é uma avaliação, não sei como é que é 

de explicar. Não tem um efeito imediato. Vai sendo feita ao longo do tempo e vai-se 

subindo degraus digamos assim. Vai-se fazendo o balanço.  

 

E: Acha que esta iniciativa pode ser concorrencial com outras modalidades de formação 

para adultos já existentes? 

 

F: Pois, não sei, mas se calhar talvez, não é, porque é capaz de ser um sistema mais fácil 

do que andar cá os 12 anos por exemplo para concluir o 12º com não sei quantas 

disciplinas. Se calhar acaba por ser muito mais trabalhoso do que depois vir durante se 

calhar uns meses e escrever umas coisas e sair daqui também com o certificado de 12º 

ano. Portanto se calhar corre-se esse risco. Se bem que eu acho também é preciso ter 

uma mente um bocadinho perversa, digamos, para dizer eu agora vou desistir, vou-me 

divertir ou se calhar vou trabalhar e depois daqui a uns anos venho cá e sigo esta via, 

porque é muito mais fácil e depois fico com o certificado que vale tanto como o 

certificado da escola normal digamos.  

 

E: Acha que há um público específico para isto ou não? 
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F: Pois, eu acho que, eu acho que o público é realmente pessoas que foram forçadas a 

desistir da via normal, pronto. E a esses realmente deve-lhes ser dada uma nova 

oportunidade. 

 

E: Que balanço é que faria desta experiência? 

 

F: O balanço é positivo digamos. Agora que eu pensei que fosse mais fácil e que tivesse 

mais semelhanças com a escola normal. Eu quando vi, portanto, constituíram a equipa e 

convidaram-me, digamos assim, eu acabei por aceitar, mas muito assim às escuras. Não 

sabia muito bem para onde é que íamos. Aliás os meus colegas também não sabiam. 

Realmente não sabia, não conhecia e portanto não, até porque as referências eram até ao 

9º ano, que também é um sistema diferente do secundário. De qualquer maneira, agora 

passado o primeiro ano, não foi propriamente muito fácil, não é, entrar neste sistema 

totalmente novo. Não foi muito fácil. Isso não foi, mas com o tempo. Hoje já faço com 

algum à vontade digamos. Logicamente ainda tenho muita coisa a aprender. Mas por 

exemplo em termos de referencial, ainda tenho de andar sempre com ele e a olhar para 

ele, e mais não sei o quê. Portanto, ainda há muita coisa para aprender. Mas, enfim, 

sinto-me agora muito mais à vontade do que no início isso sim sem dúvida. 

 

E: E relativamente, voltando um bocadinho aos adultos, quando eles realmente não têm 

a competência e não se consegue ir buscar à história de vida, como é que isso é dito às 

pessoas, como é que elas reagem? 

 

F: Julgo que esse papel é mais do profissional e não do formador. Mas também já me 

aconteceu, pelo menos uma vez em que realmente tivemos que dizer que a pessoa não 

tinha perfil e não foi fácil. Não foi fácil, porque a pessoa insistia um bocadinho nesta via 

e portanto não foi fácil, nem agradável, porque não é agradável dizer: olhe, desculpe lá, 

mas não tem os pré-requisitos necessários para esta via. Tem que ir por outro lado, tem 

que procurar outra via mais adequada às suas necessidades. E portanto dizer isso não é 

fácil e portanto às vezes não é fácil, porque também não se encontra a outra via, não é. 

Não entre aqui nesta porta, mas entre naquela, ou vá para outra escola, mas não sei para 

onde”. E isso às vezes não é fácil.  
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E: Juntamente com esta iniciativa fala-se muito em números e em metas físicas. Acha 

que esta iniciativa faz sentido a longo prazo ou é um remédio a curto prazo para um 

défice de qualificação? 

 

F: Os números são realmente muito grandes não é. E portanto é um bocadinho difícil de 

perceber como é que num período tão pequeno se vai formar tanta gente, não é, e isso 

fica-se a pensar se calhar faz-se à custa de pouca exigência. Portanto há esse risco. 

Quando essas pessoas tiverem formadas, o que é que acontece aos centros? Deixam de 

fazer sentido, não é, mas eu julgo que ainda faltará muitos anos para que isso aconteça. 

Mas realmente faz-me alguma confusão quando se diz que agora, normalmente não 

consigo fixar números, mas é assustador as metas apontadas, não é. São assim muito, 

muito ambiciosas. E eu acho que não são realistas, não são razoáveis. Acho que para se 

atingir tal coisa, a qualidade tem que ficar para trás.  

 

E: Portanto, na sua perspectiva, é um processo moroso na mesma? 

 

F: Sim. È evidente que não será tão moroso quanto as vias normais. Mas, sim, terá que 

ser sempre moroso. O trabalho do formador exige o seu tempo. Se nós somos muito 

pressionados, eu acho que a tendência a despachar pode ser qualquer coisa e, enfim, a 

qualidade ficará para segundo plano. E, portanto eu acho que esta via faz sentido, mas 

tem que haver sempre um compromisso em termos de qualidade. Quer dizer também 

não se pode agora estar a formar tudo o que aparece, porque realmente aparece pessoas 

bastante competentes e bastante válidas e realmente às vezes com uma cultura fora de 

série como já nos aconteceu. Mas há outros que, mesmo assim, não é esta a via 

adequada para eles, porque não conseguem chegar.  

 

E: Qual a ideia das outras pessoas relativamente à iniciativa? 

 

F: Há alguma desconfiança. Mesmo em termos de colegas meus, acham que, muitos, a 

maior parte deles também não conhecem, não se preocupam muito em conhecer, em 

perceber. Mas a ideia quer há é que isto não tem realmente grande valor. É assim uma 

coisa secundária, pronto. É uma estrutura à parte. Também não digo que tenha que 

haver grande ligação. Se calhar também não é preciso que exista esta ligação. Mas, há a 

sensação. Há uma sensação de facilitismo, digamos. Isso há. E isso tem muito a ver 
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realmente com os números, com as metas. Enfim, se se aponta para números tão 

grandes em tão pouco tempo, isso tem que ser feito à custa da, de qualquer coisa, 

qualquer coisa tem que ficar para trás. E é a qualidade, não é. Nós logicamente que 

sabemos que com alunos normais, para se ter resultados finais que realmente traduzam 

qualidade, é preciso trabalhar bastante e é preciso tempo. E portanto as coisas não se 

fazem assim por artes mágicas.  

 

E: Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre a sua experiência no centro? 

 

F: Não sei. Também sinto que é uma experiência datada no tempo. Não é para o resto da 

vida até porque o centro não funcionará para sempre, não é.  Uma coisa diferente, mas 

complementar digamos, é uma perspectiva diferente, um modo diferente de ser 

formador, porque eu considero-me formador na mesma, professor na mesma, quer dizer. 

Os alunos é que são um bocadito mais velhos, mas acho que continuo ou sinto-me na 

mesma como professor. Realmente de um modo diferente. Fiquei a perceber que podia 

ver outros tipos de escola dentro da escola, outras escolas dentro da escola. Também 

percebo que estes centros também fazem sentido em empresas e por aí fora, mas se 

calhar numa escola também farão o seu sentido. Também percebo que em grandes 

empresas onde haja tradição de formação, que se calhar seja mais fácil reconhecer 

determinadas qualificações e determinadas competências e que isso possa digamos 

acelerar o próprio processo. Isso acho que sim. Mas acho que se calhar se ganha com 

essa diversidade. Há várias escolas. Dentro de uma escola, várias modalidades 

diferentes de formar cidadãos.  

 

E: Pensa que isso terá alguma influência no próprio conceito de escola? 

 

F: Certamente terá. Que seja assim uma coisa imediata se calhar não será, porque 

realmente são coisas diferentes, são realidades diferentes. As idades também são 

diferentes. Mas logicamente que, enfim, que terá que haver alguma influência, pronto. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO FORMADOR 3 

 

E: Antes de ser formador aqui no centro, o que é que sabia das Novas Oportunidades e 

qual era a sua opinião sobre esta iniciativa? 
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F: Eu, a nível de conhecimento, tinha pouco conhecimento do funcionamento. Algumas 

coisas sabia através dos órgãos de comunicação social e duas ou três impressões com 

alguns colegas. Fui convidado na altura pela directora do centro, a professora Teresa 

Lamy, no sentido de fazer parte da equipa. Eu normalmente, quando me convidam para 

alguma coisa, à partida vou experimentar, ficar com mais alguma experiência. Uma 

pessoa passa por tantas coisas, desde também ter passado pelo ensino recorrente, 

unidades capitalizáveis, e inclusive também ensino de adultos. Na altura já não me 

lembro como é que era a nomenclatura, que eram as pessoas que queriam fazer o 

equivalente ao 6º ano de escolaridade, isso já foi para aí há mais de 20 anos. Portanto, 

na altura, aceitei, mas logo uma das coisas que tive assim alguma dificuldade foi 

quando me deparei com o referencial e com a complexidade. Mas de qualquer das 

formas, quando me foi proposto, até aí. Inicialmente havia até uma dúvida em relação a 

ficar com CLC ou com CP, porque na realidade até havia poucas pessoas para CP e 

acabei por ficar com CP. Mas o que é verdade é que em termos de leituras, tive de fazer 

algumas coisas, inclusive nas férias para que quando chegássemos a Setembro, não estar 

propriamente a zero. Mas que não tinha experiência anterior. Claro que teve aspectos 

gratificantes, principalmente as histórias de vida, que nós às vezes não fazemos ideia do 

que está para trás, as vivências, as pessoas, inclusive determinadas dificuldades que as 

pessoas passam, inclusive no seu percurso escolar e na sua vida ao nível familiar e que 

nós deparamo-nos aqui às vezes com situações um bocado dramáticas. Claro que nós 

temos de nos alhear um bocadinho disso, porque na volta estamos aqui como 

formadores e também não podemos deixar-nos envolver emocionalmente perante 

determinadas vivências. Mas, ficamos com um conhecimento muito mais abrangente da 

realidade, inclusive realidade tão próxima de nós, das pessoas que vivem no concelho, 

porque a maior parte até eram pessoas do concelho, embora viessem pessoas, salvo erro, 

também da Lourinhã e de Mafra. Mas, de qualquer das formas, vi aqui situações de 

vida, alguma delas um bocado complicadas. Nesse aspecto foi gratificante. Agora claro, 

a princípio, um dos principais obstáculos, porque o que eu notei foi, de certa forma o 

arrancar, porque se até ao final de Novembro/Dezembro, muitas vezes nós estávamos 

um bocado, não é dizer que não havia nada para fazer, há sempre coisas para fazer, mas 

de qualquer forma não aparecia ainda trabalho produzido por parte dos adultos e depois, 

quando surgiu, foi em catadupa. E aí é que as coisas complicaram, principalmente 

quando chegamos à parte final do ano em Junho, Julho, em que havia uma maior 

pressão e nós não conseguíamos dar vazão. Porque, por exemplo, apareciam-nos 
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trabalhos de 50,60 páginas (para já não falar num caso excepcional que fez muito mais, 

também é uma experiência de vida riquíssima e portanto provavelmente aparece um em 

cem). Mas, foi, foi nessa altura, foi complicado fazer a gestão, porque eram muitas 

coisas para ler e chegar ali, aparece 50 ou 60 páginas para ler. Quando, por exemplo, os 

adultos já traziam as coisas mais ou menos direccionadas, e que foi um dos obstáculos a 

principio… Era as pessoas também, e foi uma das ideias que eu mais transmiti às 

pessoas, foi que eles deviam estar conscientes de quais é que deviam ser as 

competências e não propriamente nós, formadores, que íamos andar ali à procura. Olhe 

tem competência aqui e ali. As pessoas à partida se proporem a determinadas 

competências e depois nós vermos consoante a experiência de vida, consoante as 

vivências que apresentavam, ver se realmente se enquadravam. E depois, portanto o 

preenchimento das grelhas, aquilo acabava por ser um bocado moroso, porque tínhamos 

de estar a fazer várias coisas em simultâneo: fazer a leitura, comparar com o referencial, 

depois ver se obedecia aos critérios de evidência e, se não obedecia, apresentar também 

sugestões em termos de trabalho, depois fazer a marcação para o atendimento às pessoas 

para depois lhes explicar e dar-lhes algumas orientações do que é que deveriam fazer, 

porque havia situações do género das pessoas dizerem que faziam parte de uma 

cooperativa ou de uma associação e que isso lhes dava logo uma evidência sem dizerem 

o que é que faziam, o que é que isso era, em termos da sua experiência de vida, o que é 

que alterava ou como é que participavam nessa cooperativa. Estou-me agora a lembrar, 

por exemplo, situações do género de haver pessoas que trabalhavam na área da 

agricultura, mas faziam parte de uma cooperativa e depois queriam que isso, por 

exemplo, entrasse em termos…Havia lá um DR relacionado com, salvo erro, com 

ambiente e que as pessoas, portanto achavam que o facto de participar nessa 

cooperativa, ficavam logo com conhecimentos de directrizes comunitárias em relação à 

utilização de pesticidas, entre outras coisas, e que não explicitavam. E às vezes era o 

problema, se calhar as pessoas até tinham muitas coisas, mas estavam ocultas e às vezes 

o desocultar dessas possíveis competências das pessoas é que às vezes talvez fosse um 

bocadinho mais complicado. E havia também algumas pessoas que colocavam as 

expectativas demasiado altas e que chegavam aqui, que não dominavam muitas delas a 

expressão escrita, a língua portuguesa era uma das falhas principais. Não conseguiam 

construir um texto com nexo, não havia sequência, nem encadeamento nas ideias e que 

às vezes fazê-los entender que aquilo era um trabalho de base e com certeza que não era 

apresentarem 50 ou 60 trabalhos que isso iria dar o domínio da língua portuguesa. 
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Houve alguns casos assim e que inclusive foram encaminhadas para outras soluções, 

mas nem sempre aceitavam isso de bom-tom. Eu estou-me a lembrar de uma situação 

em que a profissional disse exactamente isso e foi preciso nós formadores, eu e os 

outros colegas, confrontarem e dizerem assim, por isto e isto, pelo que apresentou, veja 

como isto está aqui em termos de organização, isto não há aqui uma sequência, não há 

um domínio no que diz respeito à língua materna. Logo à partida, isso seria um grande 

impeditivo. Agora, depois no decorrer do ano, vi que houve algumas pessoas que 

começaram a entrar no dinamismo, que, principalmente com o preenchimento de 

grelhas, as pessoas identificavam qual era a sua experiência de vida que permitia ou que 

pretendiam que fosse enquadrado num determinado DR e num determinado núcleo 

gerador. E depois também houve um problema no início, que era assim. Inicialmente 

tínhamos determinadas directrizes que não implicava as pessoas passarem por todos os 

núcleos geradores. E depois em Janeiro, no fim de já estar o processo em andamento 

surgiu, portanto uma série de indicações, que fazia com que as pessoas tivessem que 

passar por todos os núcleos geradores, tendo pelo menos 2 DRs em cada um dos 

núcleos geradores e diversificando os DRs. Muitas vezes as pessoas situavam-se mais 

ao nível do DR 1 e do DR2, às vezes o encontrar o DR 3 e o DR4 é que se tornava às 

vezes um bocadinho mais complicado, porque já tinha a ver com o institucional e com o 

macro-estrutural. Mas, pronto foi uma experiência interessante, só que realmente 

também a carga horária que nós tínhamos, e eu para além disso, durante o dia tinha mais 

130 alunos e tinha aqui só duas noites e por vezes acontecia o seguinte. Estava aqui 

normalmente até mais tempo do que devia estar e, se nós formos ver, se devia estar aqui 

hora e meia ou duas e estava mais, e nessa hora e meia ou duas, por vezes não dava para 

ler um trabalho, o ler o trabalho e preencher as grelhas. O que acontece, se formos a ver 

passava uma semana com um trabalho, isso se não fizesse um atendimento a uma 

pessoa ou se não aparecesse um adulto, mesmo sem marcação e falar um bocadinho 

com esse adulto, o que quer dizer que a um certo ponto, nós tínhamos ali um mapa onde 

iam sendo registados os trabalhos que iam dando entrada e depois íamos nós fazendo a 

rubrica à medida que íamos vendo. Só que o avolumar dos trabalhos e o crescer na lista 

era muito mais rápido do que nós a vermos os trabalhos. Começamos a ver uma 

acumulação e nós não conseguíamos dar vazão em termos de trabalho. Isso acabava por 

também ser pressionante e, termos psicológicos. E eu na parte final do ano, em Junho/ 

Julho, depois nós fazemos as avaliações e reuniões no que diz respeito ao ensino diurno 

e nessa altura que muitos colegas estavam já na fase do descompressão, andávamos nós 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 133 

em stress. E depois também, mesmo sendo aqui da escola, não transparecia o trabalho 

que nos tínhamos, porque, por vezes, não quer dizer que isso não fosse até em tons de 

brincadeira, mas às vezes os colegas achavam que pronto isto aqui, o RVCC era uma 

coisa fácil e que vínhamos aqui ter umas horinhas e que era uma coisa acessível, quando 

nessa altura não compreenderiam que estivéssemos com tanta pressão em termos de 

trabalho. 

 

E: Pegando um pouco nessa sua última afirmação, acha importante para a escola existir 

aqui o Centro Novas Oportunidades? 

 

F: É pertinente, porque repare ainda, foi salvo erro, ontem, porque eu fico até ao fim dos 

tempos, porque tenho uma tarefa que é gerir as substituições para o dia seguinte. E, 

salvo erro foi ontem, que estava nesta tarefa de sobe e desce escadas até ao conselho 

executivo, há uma altura em que vejo um aluno, portanto neste caso está aí para fazer as 

novas oportunidade, e foi meu aluno há 4 anos na Freiria. Na altura fez o 9º ano e o que 

é que ele me disse assim, na altura era o director de turma dele, bem nós dizia que era 

para nós estudarmos. E disse: E agora estou aqui para fazer. Eu disse: E agora 

reconheces, boa iniciativa a tua. Disse-lhe também que não é propriamente chegar ali de 

ânimo leve e fazer o equivalente ao 12º ano. Mas acho que é importante desde que 

também em termos da comunidade, não só comunidade exterior à escola, como a 

comunidade educativa, que se entenda realmente o peso disto. Só que, por vezes, há 

uma ideia diferente daquilo que é aqui as novas oportunidades, porque há pessoas que 

pensam, mesmo a nível de professores, pensam que aqui vão ter aulas, quando aqui 

vamos certificar as competências que as pessoas têm. E não propriamente as pessoas 

virem aqui aprender conteúdo. E é essa que talvez se se conseguisse fazer chegar essa 

ideia, portanto não só à própria comunidade como também ao nível dos colegas, porque 

nós não é propriamente aulas, é a certificação. E também, mesmo já tenho falado com 

algumas pessoas, e estão com a ideia de que as novas oportunidades é chegar aqui e ter 

aulas para aprender mais alguma coisa. E claro que digo, olhe isso aí se calhar não é a 

melhor solução, se quer mesmo aprender, há noutras escolas e que funciona por 

módulos e as pessoas podem fazer e aí sim têm aulas e vão avançando consoante os 

módulos que vão fazendo. Agora depende realmente daquilo que a pessoa pretende. 

Com certeza se quer ter uma certificação, por exemplo a nível profissional dá 

possibilidade de subir na empresa ou no local onde está a trabalhar independentemente 
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de ter uma classificação ou não, se calhar isto é o mais viável. Por exemplo no caso de 

haver pessoas que tenham só numa disciplina ou duas, depois há aquela possibilidade de 

fazer os exames, vêm cá e serão certificadas ou serão encaminhadas para frequentar… 

Por exemplo havia algumas pessoas com lacunas ao nível das línguas ou ao nível de 

informática, iam fazer uma formação lá fora e depois voltavam. Agora que realmente 

em termos de divulgação, e este ano eu noto mais ao nível da comunicação social, tem 

havido maior divulgação, principalmente na televisão, eu noto que há mais impacto. Já 

há 21 anos, quando comecei a trabalhar, das coisas que eu falava entre colegas e que eu 

achava que faltava era escolas profissionais. Porque já nessa altura tinha alunos que 

andavam no 7º ano e que nós taxativamente olhávamos para eles e dizíamos assim, estes 

miúdos não têm perfil para isto, se calhar era melhor eles irem aprender uma profissão e 

que lhes dê saída profissional, e se calhar vão ser mais úteis à sociedade. E só nos 

últimos anos é que tem havido uma maior viragem para os cursos profissionais inclusive 

nas escolas públicas. Acontece que nós chegamos agora nesta altura e não há 

certificação das pessoas. Um mecânico, um electricista, muitos deles não têm uma 

carteira profissional. Foram como aprendizes para uma oficina com uma pessoa que os 

orientou e foi assim a aprendizagem deles. Hoje em dia não têm uma carteira 

profissional nem têm uma certificação em termos de habilitações. E que isto poderá ser 

uma forma de colmatar algumas dessas falhas. Mas também para algumas pessoas, acho 

que isso coloca as expectativas muito altas num sentido. Por isto: há pessoas que tinham 

só o 6º ano e vinham fazer certificação do B3, que é o 9º ano, e depois achavam que isto 

era muito acessível e como tal se vão fazer agora a certificação de B3, no próximo mês 

estão lá para fazer a certificação de 12º ano. E, se calhar aí, subverte-se um bocado o 

princípio disto, porque se calhar aquelas pessoas que vêm fazer a certificação do B3, é 

mesmo porque essas pessoas, as suas aptidões, a nível das suas competências, se calhar 

é mesmo por aí. A não ser que haja pessoas que sejam muito autodidactas e que tenham 

feito ao longo da sua vida uma aprendizagem, ou que tenham feito um aprofundamento 

de conhecimentos no domínio da língua portuguesa, que nos possamos dizer assim, sim 

senhora esta pessoa fez aqui o B3, mas tem condições, mas isso devem ser casos raros. 

Mas que algumas pessoas ficavam a pensar assim, agora faço já o 12º ano, já agora 

vamos pensar nas novas oportunidades para um curso superior. Algumas pessoas 

pensavam que isso seria assim e se calhar não deveriam colocar, nesse ponto de vista 

poderei eu se calhar estar com uma visão um bocado sectária, mas temos de ver, porque 

eu reparava nisso, de aparecerem aqui pessoas que pretendiam certificação do 12º ano e 
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que a nível, uma das coisas fundamentais no caso da cidadania é o domínio da língua 

portuguesa, porque dificilmente alguém vai escrever bem sobre aquilo que faz como 

voluntário numa instituição se não dominar bem em termos da expressão escrita. E aí 

nós começamos a ler a história de vida e vemos que aquela pessoa tem facilidade, aí 

então é capaz de escrever aquilo que fez em termos de competência. Isto é como entrar 

num pronto-a-vestir, nem todas as peças servem para todas as pessoas e temos de ver 

realmente o que é que se adequa a cada uma das pessoas, porque podem eventualmente 

até haver pessoas que não têm perfil para isto. Porque partindo logo do princípio, no que 

diz respeito ao referencial, e pensando nesse tal aluno que vi ontem, perguntei-lhe: já 

vistes o referencial? É melhor começares a ler. Com certeza que se não pegares no 

referencial e não começares a ver o que é que tens em termos das áreas e o que é que 

tens de fazer ou o que é que tens de apresentar ou quais é que são as competências que à 

partida te vão ser exigidas, para realmente ver até que ponto é que consegues ir, o que é 

que tu fizestes em termos da tua aprendizagem, O jovem deve ter 19 anos 

provavelmente e que em termos de experiência de vida e em termos de conhecimentos 

não foi assim há tanto tempo que saiu do ensino básico, mas que, de qualquer das 

formas. E já depois no caso do referencial, as pessoas vêem para aqui muitas vezes nem 

sequer contactaram, nem sequer sabem o que é que é. 

 

E: Será fácil e acessível o primeiro contacto dos adultos com o referencial? 

 

F: Nem para os adultos, nem para nós. Eu estou a dizer isto também porque ainda ontem 

tive conversa de café com um dos meus companheiros desportivos. A esposa também 

foi chamada e ele perguntou-me: o que é que tu achas? Eu disse se é a primeira vez que 

vai ser chamada, vão explicar o que é que deve fazer em termos da história de vida, vão 

dar a conhecer o que é que é o referencial. Depois perguntei, a tua esposa já viu o 

referencial. Ele respondeu: Ah não ela nem sabe o que é que é isso. Acho que à partida 

para algumas pessoas vai ser um bocado chocante, porque principalmente com a 

linguagem em determinados casos que é extremamente hermética e que, mesmo para 

nós formadores, aquilo é algo de digestão muito difícil e lenta. É ler, reler e muitas 

vezes entre o critério de evidência e a competência havia também ali alguma, não digo 

que fosse díspar, mas havia ali algumas coisas parece que não eram bem concordantes 

umas com as outras. E muitas vezes até acontecia que, depois aquilo tem lá também os 

elementos de complexidade, e que às vezes se nós fossemos mesmo chegar ali e que 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 136 

aquilo fosse milimétrico, se calhar havia muitas pessoas, eu próprio me interrogava: se 

eu viesse fazer as novas oportunidades, será que eu seria certificado? Se calhar não era 

tendo em conta aquilo que é exigido. Por exemplo ao nível de determinados 

conhecimentos ou de determinadas experiências de vida, por exemplo será que eu fiz 

parte de alguma associação ou de alguma instituição onde eu pudesse revelar a minha 

participação ou em termos democráticos e como cidadão. Eu falei com colegas e há 

vários colegas que diziam isso, eu se calhar não era certificado.  

 

E: É muito abrangente o referencial? 

 

F: É, embora eu, como estava na área da cidadania, permitia um bocadinho mais 

abertura, porque as outras áreas o STC e o CLC como tinham aquelas grelhas, e no caso 

do CP era um bocadinho mais aberto, permiti ali um bocadinho mais generalização, a 

pessoa que esteve na associação, o outro porque conduziu a ambulância e conseguia-se 

aqui de certa forma cobrir um leque maior. Agora quando tocava lá à parte de CLC e 

STC, principalmente a parte de economia e de orçamentos, é que fiquei assim, olha 

aquilo ainda podia eu fugir daquilo. E que muitas vezes a nível de CP, procurava ir 

buscar coisas nas outras áreas, de maneira a que se rentabilizasse o trabalho apresentado 

pelo adulto, porque, por exemplo, se a pessoa faz um orçamento, à partida, a pessoa tem 

de ter uma noção da sua programação de vida e com certeza que aí ia logo buscar 

programação DR1 ou mesmo a nível do próprio trabalho da gestão, quais eram os 

objectivos em termos profissionais. Inclusive dizia isso muitas vezes às pessoas, veja lá 

de maneira que consiga rentabilizar, veja lá isso que fez aqui para essa. Muitas vezes as 

pessoas também não tinham a noção de que determinadas coisas podiam ser 

competências, porque, por exemplo no caso das TIC, diziam Ah mas eu em termos 

informáticos eu não faço. Eu dizia: então mas a senhora não trabalha no hospital, de vez 

em quando não vai fazer alguma recolha de informação. Afinal isso pode servir, tem é 

de me explicitar o que é que faz e em que circunstância é que isso vai contribuir em 

termos do seu desempenho profissional. E isso muitas vezes só se via no contacto com 

as pessoas. E inclusive nós até fomos a uma sessões portanto com o profissional e 

muitas vezes dávamos logo determinadas indicações às pessoas daquilo que deveriam 

fazer. Muitas vezes as pessoas não tinham a noção que realmente determinadas 

experiências seriam importantes. Claro que a determinada altura as histórias de vida 

também tiveram de ser um bocadinho mais orientadas para o referencial. Inicialmente 
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acho que muitas histórias de vida não estavam muito orientadas para o referencial. 

Havia pessoas que até falavam lá de criar as galinhas e os porcos e, portanto, 

dispersavam-se um bocado. Inicialmente e como nós também nos apercebemos disso, 

depois os profissionais começaram a direccioná-los mais, no sentido da história de vida. 

Seria um arranque para depois desenvolverem alguns trabalhos, mas que aquilo fosse 

logo direccionado e não se dispersassem com coisas que, à partida, não lhes permitia 

serem certificados. Claro que se a pessoa, no que diz respeito à sua história de vida, tem 

problemas de ordem familiar, que vai implicar a gestão de conflitos no seio familiar, 

com certeza que isso já ia entrar em termos da cidadania, desde que isso fosse 

devidamente explicitado, sem entrar em pormenores que firam a susceptibilidade de 

alguma pessoa ou que utilizasse nomes que pudessem revelar, porque uma das coisas 

também que está relacionada com a cidadania tem a ver com as normas de conduta e de 

ética profissional, embora os trabalhos ficassem apenas aqui e depois regressassem às 

mãos das pessoas, às vezes havia algumas pessoas que utilizavam documentos 

verdadeiros e de instituições públicas ou de órgãos autárquicos com o próprio nome da 

pessoa. Embora isso fosse referido e alertávamos as pessoas, só que as pessoas achavam 

que era uma forma de certificar mesmo. Era assim, e depois uma das situações tive que 

esclarecer com o profissional: olha, essa pessoa não pode ter uma competência no que 

diz respeito à parte da ética profissional porque fez isto assim assim. E depois ele disse-

me: não mas a pessoa disse-me que ia utilizar esses documentos e com autorização de, 

neste caso era da autarquia, para utilizar mesmo os documentos. E às vezes acaba por 

ser assim. Nós também tínhamos de dizer as pessoas que isto aqui era garantido o sigilo. 

Tinha também a ver com a nossa ética profissional, portanto no que diz respeito àquilo 

que as pessoas lá apresentavam. 

 

E: E acha que este referencial, o de CP, faz sentido, tendo em conta o que deve ser o 

perfil de saída do secundário? 

 

F: Eu acho que há ali alguns núcleos geradores, embora sejam pertinentes, mas que é 

difícil ao nível das experiências de vida das pessoas, que está relacionado com a 

argumentação e com a alteridade e a identidade. Acho que aí é que as pessoas 

normalmente tiveram mais dificuldade, porque muitas pessoas não tem nenhum espírito 

crítico, nem tem ou não tem desenvolvido ao longo da sua vida. E depois também, 

provavelmente, em termos de oportunidades, se calhar nem todas tiveram possibilidade 
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de intervir ou de fazer algo que pudessem ser assertivos, que pudessem defender os seus 

pontos de vista. Claro que quem fez parte da assembleia lá do clube e que vai lá para a 

assembleia defender determinadas medidas que devessem ser implementadas no clube x 

ou y, com certeza que tem mais traquejo. Agora outras pessoas por não terem tido 

iniciativa ou por não se ter proporcionado que à partida não têm essas capacidades tão 

desenvolvidas. Alguns também pela sua própria digamos “constituição”, no sentido de 

nem todas as pessoas são extrovertidas de estar numa assembleia e estar a expor os seus 

pontos de vista e ter o dom da oratória e da retórica e que nesses casos às vezes tornava-

se um bocado complicado. E às vezes dizia assim mas veja lá o que é que à partida, se 

alguma vez fez isto ou fez aquilo que dê para enquadrar aqui nesses núcleos geradores. 

E normalmente tinham assim um bocadinho mais dificuldades eram nesses núcleos 

geradores, porque os outros da abertura moral e da programação, isso as pessoas 

conseguiam normalmente ter sempre alguma coisa em termos da sua experiência de 

vida. 

 

E: Depois quando as pessoas não conseguem demonstrar as competências todas, há 

formação complementar prevista. Acha que essa formação complementar era na 

generalidade dos casos suficiente e útil? 

 

F: Eu não sei também o que é que os outros colegas disseram em termos disto, mas nós 

aqui, para o caso do 12º ano, não chegamos a ter situações de formação complementar. 

O que nós procuramos foi essas pessoas que à partida víamos se elas conseguiam atingir 

determinados, dois DRs nos núcleos geradores. Depois íamos ver, então nesse núcleo 

gerador o que é que falta, vamos lá ver dentro da sua experiência de vida. Falávamos 

também um bocado com a pessoa e por vezes, aquela situação que há bocado estava a 

dizer de desocultar, porque às vezes a pessoa não fazia ideia que uma determinada 

experiência de vida seria importante e nós tentávamos sempre desocultar isso e 

tentávamos ir à procura de uma experiência que pudesse encaixar. Dizíamos: olhe, 

espere, mas isso vai servir aqui para este DR. Deve explicitar isto assim assim, desta e 

daquela forma para ali encaixar. Ao nível das outras áreas, STC e CLC, como nós 

também. Houve uma série de pessoas aqui que ficaram já num patamar, já tinham várias 

competências. Não sei se eventualmente chegou a consultar alguns dossiês de, ver 

grelhas. Porque o ano passado nós também deixamos. É assim foram certificadas 

poucas pessoas, só que deixamos uma série delas já com uma série de competências, já 
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com uma série de evidências. E que à partida essas pessoas se forem dar continuidade 

mais rapidamente poderão chegar a uma certificação. Agora não, pelo menos à partida, 

não houve nenhuma situação de formação complementar, embora nós conhecêssemos 

logo desde o princípio que havia essa carga horária. E agora nós, porque também repare 

o seguinte, por exemplo, em CP vai-se dar formação em quê, portanto, o que é que nós 

vamos dizer. Se a pessoa não tem por exemplo lá o espírito crítico desenvolvido, não é 

assertivo, vamos fazer o quê, vamos pôr a pessoa a ler textos e a fazer comentários. É 

daquelas situações que dificilmente se consegue pôr em prática. Agora, por exemplo, no 

caso das outras áreas, mais a parte científica, se calhar por exemplo com duas ou três 

sessões ou no caso das línguas, por exemplo, que eventualmente poderia ser se calhar 

pertinente e se calhar até seria útil.  

 

E: Considera que a metodologia adoptada é válida? 

 

F: Muitas vezes, as grelhas que nós preenchíamos, por vezes, era lá dito que a pessoa 

tinha um determinado potencial ou que havia ali alguns indícios, mas que tinha de 

explicitar o que é que fazia. Porque eu estou a lembrar-me dessas situações de uma 

senhora que tinha estufas e que fazia lá a gestão e inclusive introduziu lá a rega por 

sistema informático e que depois aquilo inclusive acho que tinha lá até mistura de 

adubos na água. Mas depois a senhora fazia parte também de uma associação e tinha de 

me explicitar o que é que fazia que tinha de obedecer lá a normas europeias. Mas o quê, 

o quê que tinha de fazer, havia regras, quais regras, os adubos, o que é que fazia, como é 

que procedia, que programas informáticos é que utilizou, o que é que foi necessário 

instalar, dizer o nome dos programas. Ou seja tudo aquilo que à partida, estou a falar 

num caso e naquilo que às vezes falava com os outros colegas, que à partida levantasse 

dúvidas que realmente a pessoa sabia fazer ou tinha competências, tinha de ser mais 

explicitado. O que é que a pessoa fazia, porque a pessoa assim dizer só que fazia e que 

tinha, e que, tinha de explicar o que é que realmente faz para que à partida pudesse ser. 

E também o conversar com as pessoas, depois às vezes via como é que era, se sabiam 

ou não aquilo que estavam a dizer. 

 

E: Acha então que o contacto pessoal era importante? 
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F: Era, era muito importante, porque por exemplo eu estou-me a lembrar. Tínhamos aí 

um senhor que trabalhava, e nós próprios formadores também aprendemos muitas 

coisas, por exemplo um senhor que trabalhava em metrologia, que andava a aferir 

balanças e que depois, a nível de estabelecimentos comerciais fazia e que tinha de ver a 

validade entre outras coisas. E que por exemplo faziam reuniões anuais ou trocavam 

experiências onde falavam inclusive de coisas relacionadas com a deontologia. E ele 

achava por exemplo que o facto de ter lá aquelas reuniões aquilo não tinha assim 

importância por ali além. Mas eu disse assim. Nessas reuniões, ele só dizia do que 

falavam nessas reuniões. Mas tente explicar o que é que vocês falam, não é preciso 

dizer que é o a e o b, mas o que é que vocês discutiam. Discutiam legislação que saiu? 

Será que discutiam sobre a tecnologia que era utilizada. Se já trabalha há tantos anos 

nisso, inicialmente não era a tecnologia informática, você agora já tem de fazer isso em 

termos informáticos. Que programas é que utiliza? Como é que isso se processa? Quais 

é que são os passos a seguir? Quais é que são as variações permitidas em relação a um 

peso padrão? Muitas vezes nós próprios também, formadores, alguns conhecimentos 

fazíamos também o seguinte. Se…Às vezes proporcionava-se estar ali um senhor a falar 

com um dos formadores e às vezes se aquilo ali se proporcionasse metíamos lá um 

bocadinho a conversa, porque por exemplo estou-me a lembrar até de uma situação já 

de certificação e nuns ensaios que um senhor foi apresentar lá um motor de combustão e 

que, portanto ele trabalhava nessa área, e que a determinada altura o motor ia tendo 

determinadas peças que iam ficando acupuladas até ter o motor completo. E por 

exemplo, se calhar, quem não está por dentro em termos de mecânica, ele a determinada 

altura utilizou ali o termo cambota em vez de biela. E eu disse-lhe e ele até disse pois 

foi professor na altura estava a ver se ninguém dava por nada. Às vezes há determinadas 

coisas, portanto nós às vezes nos nossos conhecimentos vamos tendo novos 

conhecimentos, não tem a ver propriamente com a nossa área de formação académica e 

que por vezes nós, se achássemos que era necessário mais alguma coisa. Se dissesse 

assim Ah isto é suficiente, o senhor já fez isto, fez parte da associação e fez parte lá da 

assembleia e fez parte lá dos arranjos e tal, e que montou lá o teatrinho. Então isto é 

suficiente. Se nós não achássemos que aquilo era suficiente, íamos pedir mais 

desenvolvimento para realmente termos a certeza que a pessoa que estava ali que não 

era trinta e um de boca, porque ás vezes também podia haver pessoas que caíssem um 

bocado na tentação de ir buscar informação. Ver até que ponto a pessoa sabia para estar 

a falar daquilo, porque havia pessoas que já tinham passado por experiências 
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profissionais muito diversificadas, desde pedreiro até gerente de empresa. Se nós aqui 

vamos acompanhar o adulto desde que ele entra, vamos acompanhar o processo de 

realização. Quais foram os passos? Onde estão as grelhas com a evolução? E inclusive, 

estou a lembrar-me de várias situações de chegarem aqui e tinham as grelhas 

preenchidas. Fez-se uma entrevista com a pessoa. Olhe estão aqui as grelhas, isto é as 

minhas impressões, estas são as minhas orientações. Vamos lá ver o que é que está aqui 

e dizia-lhes logo: Atenção, vou já dar-vos um exemplar com a mesma data e tudo que é 

para estar no portefolio, porque inclusive quando forem fazer as vossas reflexões, 

indicar lá estas foram as orientações do formador; eu segui estes e estes passos para 

realmente obedecer lá aos critérios de evidência, porque me estava a desfasar desta e 

daquela parte em que dizia lá o DR, dizia lá o referencial nesta ou nesta situação. 

Portanto, isso não vai aparecer assim do nada. E para além disso também é assim. Se 

uma pessoa, cada pessoa é uma pessoa, dificilmente alguém vai conseguir produzir um 

referencial que sirva exactamente para a experiência de vida daquela pessoa. Isto é a 

minha opinião, porque com certeza que eu, se fosse à procura de um manancial de 

portefolios, se calhar nenhum servia para mim. Se calhar podia servir uma experiência 

ou duas de vida, uma situação ou duas. Mas com certeza que cada pessoa tem o seu 

percurso de via a nível familiar, a nível profissional, a nível escolar. Pode muito bem 

acontecer isso haver situações dessas à venda, agora isso depende de nós, nós quem diz 

quem está aqui como profissional e como formador acompanhar todo o processo. As 

coisas não vão surgir assim. Agora de um momento para o outro aparece aí a pessoa 

com o portefolio feito. Tivemos aqui uma situação de aparecer aqui um adulto que 

trazia para aqui material e mais material, mas que aparecia ali com as coisas, com os 

cartões de ter feito parte daquela associação e na área dos escuteiros, ter estado nos 

seguros e ter estado numa associação desportiva. Não estavam as coisas devidamente 

identificadas e isso não vai servir para todos. É uma opinião muito pessoal e acho que é 

assim. Eu muitas vezes dizia às pessoas que também estava em causa o nosso bom 

nome, porque nós não vamos com um adulto para uma certificação se esse adulto à 

partida fez trabalhos plagiados, andou a copiar coisas da net e que ele não domina 

minimamente. Com que cara é que nós vamos apresentar um adulto para ser certificado? 

É a nossa responsabilidade. É a nossa imagem e aquilo passa para o exterior. Porque 

inclusive algumas pessoas, eu estou a dizer isto também por conhecimento de causa que 

há uma senhora que vai lá fazer limpeza lá a casa, porque o irmão andou aqui e que 

aquilo foi tão fácil que o marido e o irmão no próximo ano. O irmão tinha feito o B3 e 
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para o ano vão-se inscrever para o 12º ano e penso que devem estar inscritos. Mas com 

certeza chegam aqui, porque inclusive eu falei com um dos colegas: está-se a passar 

assim esta informação para o exterior e ele disse coitado, esse foi daqueles que foi 

mesmo, que nem sequer tinha muito substrato e que até é dos que tenham ido a júri, é 

dos mais fraquinhos. Mas já se estava a vangloriar que aquilo era meio caminho andado. 

Já agora, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, porque não fazer as novas 

oportunidades para um curso superior, não é.  

 

E: Agora, pensando na existência do RVCC e das outras modalidades que já existiam, 

nomeadamente o recorrente, considera que podem co-existir de forma positiva? 

 

F: Isto acaba por ser uma arma de dois gumes pelo seguinte. Pode eventualmente haver 

algo de concorrencial porque nós sabemos, e há às vezes determinadas conversas, que: 

Ah vamos a tal lado que no espaço de dois, três meses temos a certificação. E depois 

essas coisas correm boca a boca. Mas por outro lado, acho que será saudável porque 

cada pessoa tem a sua disponibilidade, cada pessoa é um caso e com certeza que pode 

haver situações que servem mais para uma pessoa do que para outra. Porque por 

exemplo se uma pessoa lhe interessa ter uma certificação, mas não lhe interessa ter 

propriamente uma nota de 0 a 20, mas que é importante ter uma certificação, se calhar 

este modelo pode servir. Agora se houver uma pessoa que está numa empresa, mas que 

necessita de uma nota para entrar num curso superior e para eventualmente subir em 

termos profissionais na empresa, se calhar à partida tem de pensar numa outra solução. 

Acho que não colidem, acho que quanto mais diversificado for. Claro que temos de 

pensar se temos depois mercado entre aspas para todas essas pessoas. Mas acho que 

quanto mais diversificado melhor, porque principalmente aqui temos que pensar que há 

pessoas que não têm disponibilidade em termos familiares e em termos de trabalho para 

frequentarem aulas, não têm. E aqui dá-lhes um bocado mais de liberdade, mas temos 

de pensar é se realmente essas pessoas à partida têm um potencial que lhes permita 

serem certificadas de acordo com aquilo que é exigido no referencial. E lá está o tal 

perfil e por vezes as pessoas têm de ser encaminhadas para uma outra solução. Eu acho 

que é compatível desde que realmente se trabalhe com honestidade, porque não 

podemos pensar assim: Ah, eu vou inscrever-me em tal sítio. Não vás a tal sítio porque 

demoras muito tempo, vai antes para o outro porque no espaço de dois/três meses. E 

isso é uma das coisas que é assim. Temos que pensar certificar, mas certificar com 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 143 

qualidade, porque estar a certificar sem qualidade, isso inclusive, vai também ao 

encontro daquilo que eu penso em relação ao ensino diurno. Inclusive agora com o novo 

sistema de avaliação, que eu quase de certeza que acho que vão surgir notas muito 

inflacionadas mesmo nos alunos. E agora nós podemos perguntar: mas essa nota vai 

corresponder realmente aos conhecimentos e às competências que o aluno tem. E neste 

caso o adulto, vamos dar uma determinada certificação sem essa pessoa ter 

competências para ter essa certificação. Não basta ter a certificação, é preciso também a 

pessoa saber fazer. Portanto, não é só dizer: toma lá um diploma e agora, o que é que eu 

sei fazer com este diploma? Temos de ver realmente até que ponto é que as pessoas 

tiveram uma aprendizagem que corresponde realmente àquilo que vão ter em termos da 

sua apreciação. A pessoa, se depois entrar no mercado de trabalho, vai haver uma 

decepção. A pessoa vai ser confrontada com o seu desempenho em termos profissionais 

e não é capaz ou não é uma pessoa eficiente, com certeza que à partida vai ser posta de 

lado e com certeza não vai se dar preferência. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que 

estão a desempenhar determinados cargos por uma questão também de favorecimento 

ou de conhecimentos e que às vezes não corresponde ao desempenho. Mas voltando à 

situação, acho que não colide. Portanto a existência de várias soluções, acho que umas 

não invalidam as outras desde que sejam ambas idóneas no que diz respeito à 

certificação. E não poder entrar…dizer assim olha nós temos uma determinada cota, há 

mais pessoas a vir para cá porque nós mais rapidamente validamos e certificamos. E é 

assim, certificar com qualidade e depressa, dificilmente se consegue. 

 

E: E como lidam com a pressão dos números? 

 

F: Provavelmente haverá essa pressão. Poderá ter um pouco a ver com isso porque tem 

a ver com verbas e tem de se mostrar. Eu estou a pensar por exemplo o ano passado. 

Podia ser um bocado frustrante nós pensarmos: chegamos ao final do ano e com tão 

poucas pessoas certificadas, mas também foi uma fase de arranque, porque, 

principalmente os profissionais chegaram aqui, não havia nada. Desde produzir 

instrumentos de registo, porque inclusive, no caso da Agência, da ANQ, que nós 

tivemos uma acção de formação logo em Setembro e que algumas coisas foram 

prometidas em relação a instrumentos de registos para nos facilitar o trabalho e que 

durante o ano esses instrumentos não surgiram. E tiveram de ser aqui os profissionais 

que estavam aqui a tempo inteiro e que depois nós utilizávamos também claro esses 
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instrumentos, o que para nós facilitou em termos e trabalho. Porque as coisas, para além 

de ficarem em suporte informático, também facilitavam a interactividade. Se o 

profissional quisesse ir consultar, chegava cá o adulto e dizia: olhe, vamos lá ver em que 

ponto da situação é que está nesta área assim assim. Olhe já tem evidências nestes DRs, 

deve de, tem aqui estas indicações. Podia ser directamente o profissional, porque nós só 

estávamos aqui duas vezes por semana à noite e nem sempre coincidia o dia que o 

adulto vinha cá. Nós aqui em termos de equipa de trabalho, foi excelente, porque todos 

nos entendemos bem, não houve aqui situações de rivalidade ou de desentendimentos, 

não houve isso. Foi muito salutar em termos de equipa de trabalho e isso foi uma 

experiência agradável, porque alguns colegas eu conhecia, mas não trabalhava com eles, 

não conhecia estarmos aqui várias horas em comum e a trabalhar no mesmo sentido, 

não conhecia essa faceta de alguns colegas. Em termos de trabalho foi bastante 

produtivo. Trocamos algumas experiências. Porque inicialmente, eu estou a lembrar-me 

foi até com o colega Júlio, que inicialmente quando eu peguei no primeiro adulto e 

comecei a preencher grelhas, a determinada altura vi necessidade de nos sentarmos os 

dois, o profissional e o formador irmos ver. Por um lado eu tive de reconhecer que 

estava a fazer uma malha muito fina e que, se continuasse com aquela malha muito fina, 

mais dificilmente conseguia-se evidências do adulto. E acabamos por. De certa forma, 

ele depois entender alguns dos meus pontos de vista e realmente até reconhecer que o 

adulto aqui não tem esta evidência, sim senhor, não está de acordo com o referencial, 

mas depois com algumas trocas de impressões, se calhar o adulto aqui se calhar nem 

precisa de fazer mais. Já tem aqui uma evidência porque faz lá a reciclagem lá em casa, 

faz a separação dos lixos entre outras coisas, e se calhar já não é preciso estar a fazer 

mais. E de certa forma permitiu abrir um bocadinho a malha e ver que dava para 

encontrar mais evidências do que à partida. Porque à partida tentava encontrar era mais 

indícios e depois também com o contacto com esses adultos, porque depois fazíamos 

uma marcação de uma reunião e depois atendíamos esse adulto. E depois a pessoa 

começava a mostrar mais coisas. E ao mostrar nós ficávamos com um conhecimento 

mais pormenorizado desse adulto. 

 

E: Agradeço o seu tempo. Talvez gostasse de acrescentar alguma coisa? 

 

F: Uma das coisas que eu notava era a questão do tempo e a pressão. Porque, depois 

também, uma coisa que eu não disse, que tem a ver com a distribuição, porque por 
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exemplo eu na área de CP tinha de ver oito núcleos geradores e por exemplo quem 

ficava com STC e CLC, havia colegas que ficavam só com um ou dois núcleos 

geradores. Por exemplo quem ficava com a área de economia, ficava só com dois 

núcleos geradores, o que em termos de trabalho representava menos tempo investido e 

que era mais fácil a pessoa olhar ali para a lista e dizer assim: olha, esse adulto já mais 

rapidamente chegou aqui. Acontecia de certa forma haver também um bocado de 

pressão entre nós, de dizer então mas tens de ver o trabalho do adulto assim assim, 

porque já temos aqui estas evidências, só faltas tu ver. Mas calma, eu tenho oito núcleos 

geradores e tu se calhar só tens dois núcleos geradores para ver. E por vezes havia 

portanto esse problema. Portanto criavam-se aqui alguns desfasamentos em termos de 

trabalho, porque às vezes estávamos um bocado ali à espera do outro e o outro já 

avançava para um outro trabalho ou para um outro adulto e depois acabava por ficar ali 

algum pendurado. E depois também acontecia o seguinte que, nós íamos ver aquilo pela 

ordem de entrada dos trabalhos ou da história de vida ou do que fosse entregue do 

adulto. E por vezes vinha cá o adulto e nós víamos o trabalho desse adulto, depois 

preenchíamos as grelhas. E depois no dia a seguir ou dois vinha cá ele já entregar uma 

reformulação e depois implicava o seguinte: ou tínhamos nós que saltar a ordem e 

íamos ver aquele, porque por exemplo já tinha entregue algum antes, ou então tínhamos 

de seguir a ordem e depois implicava estar à espera. E depois aparecia a pessoa. Era 

também isso em termos da logística aqui e do funcionamento. Mas nós por uma questão 

de coerência, seguíamos uma ordem cronológica. Só que na parte final do ano, a 

determinada altura, tivemos que estar a subverter aquilo um bocado, porque depois 

pensávamos assim, espera esta pessoa já tem as evidências, agora apresenta aqui uma 

reformulação, se calhar é melhor irmos já ver se ela consegue aqui ter mais algumas 

evidências. Portanto e foi também… isso foi um dos aspectos que eu achei que foi um 

bocado obstáculo em termos do nosso próprio funcionamento. Foi uma forma de nós 

conseguirmos ser, haver maior equidade no tratamento dos adultos, mas que às vezes 

acabava por criar assim alguma injustiça, porque alguém já veio primeiro e já antes 

tinha feito alguma coisa. Foi mais nesse aspecto. Tornava-se complicado, 

principalmente em altura de testes que. Era assim, nós estávamos aqui a trabalhar, no 

meu caso, e às vezes o tentar-me abstrair das outras coisas e pensar assim, estou aqui até 

às 10 horas a ver este trabalho, mas tenho que pensar que daqui a bocado, tenho de ir 

ver outra coisa completamente diferente e ver testes, e tenho de pensar que se aqui estou 

a ver uma coisa de adultos, será que vou estabelecer os mesmos critérios?, será que vou 
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pôr uma malha tão fina? E às vezes isso tornava-se um bocado difícil fazer essa gestão. 

Pronto foi uma coisa que se ultrapassou. Este ano como estou só com o ensino normal 

de dia é diferente. Mas também foi assim. Foi uma experiência. Mas não fazia intenção 

de continuar, porque realmente alguns aspectos que eu já disse há bocado, 

principalmente a complexidade do referencial e o facto de depois fazer com que o 

adulto mostre realmente o que é que sabe fazer, quais são as suas competências na área 

de cidadania é que às vezes me deixava um bocadinho, não era propriamente 

desgostoso, mas às vezes pensava assim o que é que esta pessoa pode fazer? O que é 

que esta pessoa pode mostrar? E se a pessoa não consegue ter aqui uma abrangência tal 

para todos os núcleos geradores. E vamos pôr o quê? A pessoa a fazer formação em 

cidadania? Vamos pôr aí a pessoa na autarquia a fazer alguma coisa para o bem 

comunitário? E depois também é assim. Claro há coisas mais gratificantes umas do que 

outras, mas como também uma das coisas que eu gosto e neste momento também com o 

sistema de avaliação que nós estamos sujeitos, está-nos a limitar um bocado, porque eu 

gosto mesmo é o estar na aula, o contacto com os miúdos. Enquanto que aqui muitas 

vezes acabava por ser um trabalho demasiado solitário. Apesar de ser um trabalho 

demasiado solitário. Se tinha de ser solitário, para mim era mesmo solitário, e às vezes 

era um bocado difícil, principalmente às terças-feiras. Eu só uma pessoa que em termos 

de trabalho, tem de trabalhar concentrado, não gosto de barulhos à minha volta, não 

consigo funcionar nem dou rendimento de estar a ouvir música ao lado, de estar a ver 

alguém que está a trabalhar e está a falar em voz alta. Porque às vezes acontecia, havia 

um dia da semana que eu às vezes dizia, isto assim não rende nada, às vezes dizia para 

as colegas, está calada. O próprio espaço em si não favorecia isso. Precisava de muito 

trabalho sozinho e nem sempre havia as condições técnicas para, depois também o 

rendimento nem sempre era aquilo que desejava. E muitas vezes acabava por chegar ao 

fim do tempo que devia estar aí e ficava um bocado chateado comigo mesmo, porque 

achava que o tempo que estiva aqui que era para ter rendido mais, ter feito mais e não 

fiz. Só que depois também acabava por estar até mais tempo do que aquilo que devia, 

mas mais não posso também fazer, porque depois chegava a casa e tinha de ir trabalhar 

nas coisas que diziam respeito às aulas e não eram propriamente dois ou três alunos, 

eram 130.  
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO FORMADOR 4 

 

E: Antes de ser formadora, o que é que sabia da iniciativa Novas Oportunidades e qual 

era a sua opinião sobre a mesma? 

 

F: Sabia que existia mas também não sabia como funcionava nada em concreto. 

Também se calhar não era uma ideia que me entusiasmasse muito assim, saber, 

pesquisar e não sei quê, não. 

 

E: E depois porque aceitou o convite? 

 

F: Perguntaram-se se queria e pronto era uma experiência diferente. E a partir daí é que 

foi, pronto, ver o que é que era preciso saber. Depois tivemos a acção de formação. 

Também aí ficamos elucidados sobre em que é que consistia, o que é que era preciso 

fazer, o referencial. Portanto a primeira abordagem essencialmente foi essa. Foi na 

acção de formação em Setembro, no início de Setembro. Depois foi estar ali a discutir e 

a esmiuçar aquilo tudo. Foram à volta de 3 meses.  

 

F: Quais são para si os aspectos mais positivos e os aspectos mais problemáticos desta 

iniciativa? 

 

E: O mais problemático é as pessoas perceberem o referencial. Porque aquilo é muito 

complexo, também lá em Lisboa foi dito isso. E aquilo à partida não é muito aliciante, 

não é, nem para nós, quanto mais para as pessoas. Aspectos positivos, as pessoas depois 

de se ter aquelas reuniões e de se ter apresentado os PowerPoint etc, depois reagiam 

bem e quando vinham ter connosco, já vinham com o trabalho um bocado adiantado, 

não é, até a própria história de vida, sobretudo os da segunda fornada. Pronto, esses 

também já sabiam mais ou menos aquilo que era para fazer. E esses chegavam ao pé de 

nós e notava-se a diferença nas histórias de vida. Portanto eles já iam de encontro àquilo 

que era preciso. Depois então nós víamos, imaginemos que ainda não estava 

suficientemente desenvolvido ou havia pontos que tinham de focar. Eles depois 

acrescentavam, mandavam por mail etc. 

 

E: Fale-me um pouco da fase do reconhecimento de competências. 
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F: Não era difícil, não achei complicado. Tirando os primeiros, pronto, porque eles 

tinham um trabalho ainda muito incipiente, pouco desenvolvido. Os outros já não. 

Notava-se que já era muito mais fácil. 

 

E: Acha que é proveitosa para as pessoas esta iniciativa? 

 

F: Acho que sim, muito embora haja muita polémica à volta disto. Mas penso que há 

pessoas que têm um currículo já tão enriquecedor que é pena não terem o 12º ano só 

porque não sabem matemática. 

 

E: Acha que é importante esta escola ter aderido à iniciativa? 

 

F: Sim, aliás acho que deveria diversificar mais um bocado as alternativas que 

apresentam, podíamos apostar noutras coisas. Acho que sim. Acho que se devia apostar 

mais. 

 

E: Esta experiência mudou de alguma forma a sua visão da escola? 

 

F: Não, acho que são coisas diferentes. São realidades completamente diferentes. Os 

miúdos têm maneiras de estar, de falar, de tudo diferente. Não tem nada a ver, até 

porque nós aqui não ensinávamos grande coisa, não é. Líamos, sugeríamos que 

determinados temas fossem aprofundados, mas não estávamos a ensinar nada, não é.  

 

E: Isso não é estranho para um professor não ensinar? 

 

F: Não, não. Não porque eu via que até havia coisas que as pessoas desenvolviam e que 

eu própria não sabia, das áreas deles. Há coisas que eu não sabia. É evidente que tentava 

depois conciliar aquilo com aquilo que vinha no referencial. Mas havia coisas e 

experiências que as pessoas tinham que nós não sabíamos. Não não fazia nada confusão 

nenhuma. Eram coisas diferentes. Gostei. Já tinha dado aulas à noite também no 

recorrente quando aqui havia. E de início custou-me muito a habituar, porque gostava 

mais de miúdos. Mas depois, já não me faz agora diferença. São modalidades diferentes. 

No recorrente nós ensinávamos. Não é bem a mesma coisa. Digamos que o grupo etário 
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é que é mais ou menos o mesmo. Não vêm pessoas muito novas nem, a partir dos 60 

não vêm, entre os 30 e os 50 e tais. 

 

E: Relativamente ao referencial, o que acha… 

 

F: É muito complexo, muito complexo. Aliás mesmo aquilo que era pedido, era  

complexo para nós descutinarmos aquilo que lá vinha. Era muito complicado. 

 

E: Acha que o referencial faz sentido para um 12º ano? 

 

F: Eu acho que faz sentido. Tinha era que estar. As coisas tinham de estar expostos de 

outra maneira, entende. Que fossem mais fáceis de as pessoas perceberem o que é que 

era pedido, porque se não fosse traduzido eles não sabiam. Aliás até nós tivemos que 

nos reunir para perceber o que é que era pedido, porque havia coisas que para além de 

serem muito vagas, eu que já dei tantas disciplinas. Eu própria dizia: o que é que eles 

querem com isto? Está bem que aquilo eram exemplos, mas nós guiávamo-nos pelos 

exemplos. E havia coisas que na realidade, eu já dei TOE e já dei uma série de 

disciplinas, mas era complicado percebermos o que é que eles queriam. Não é nada, 

nada fácil. Eu para mim foi o pior, não era os trabalhos, não era receber as pessoas, nem 

os trabalhos que eles apresentavam por mais variados que fossem, não. Foi realmente 

perceber, porque os trabalhos podiam ser variados, mas nós depois tínhamos que 

enquadrá-los dentro daqueles níveis. Isso é que era mais complicado.  

 

E: Comparando com o ensino regular que confere a certificação de 12º ano, é assim tão 

diferente? 

 

F: É. Havia coisas que eles. Eles conciliavam a Gestão e Economia e os miúdos só têm 

economia. Não têm gestão. Foi retirado do currículo TOE que era aquilo que era mais 

parecido com a parte de gestão. E portanto os miúdos no currículo de economia não têm 

essa parte, só têm economia.  

 

E: Como é que organizava o seu trabalho com os adultos? 
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F: Nós tínhamos uma tabela sempre afixada com os trabalhos que eram recebidos, com 

as reuniões que tínhamos com as pessoas e portanto dávamos sempre prioridade àqueles 

que apresentavam primeiro, que depois deveriam ser aqueles que viriam primeiro ter 

connosco. 

 

E: Como é que era a resposta das pessoas face aos trabalhos pedidos? 

 

F: Demoravam algum tempo. Tanto que só foram aqueles cinco porque levavam algum 

tempo. Nós tínhamos que insistir. Depois telefonávamos, normalmente os profissionais 

é que telefonavam, mas às vezes também, por exemplo, quando eles estavam ocupados, 

tentávamos ligar ou às vezes quando os encontrávamos. Isto é um meio pequenino, às 

vezes encontrávamos as pessoas na rua. Eles no fim mandavam essencialmente por mail 

para os profissionais e os profissionais depois davam aos formadores. Isso estava bem 

organizado, desde que eles mandassem, funcionava bem. Demoravam muito tempo. 

Houve uns que começaram e passado dois meses lá mandavam um trabalho e depois às 

vezes tinha que vir para trás, ou nós dizíamos tem de alterar isso. E depois primeiro que 

mandassem a versão, a última, era uma complicação.  

 

E: Quando as pessoas não tinham as competências, tinham de ir fazer a formação 

complementar… 

 

F: Sim, mas é que nós aqui não. 

 

E: Acha que os adultos faziam o processo com facilidade? 

 

F: Havia de tudo. Havia umas pessoas que tinham muita dificuldade até a nível de 

escrita. Outras não. Havia de tudo. Apareceram pessoas a escrever muito bem, com um 

bom discurso. Nós olhávamos e creditávamos logo nalgumas áreas. Mas isso eram 

raros. O mais normal era não aparecer logo e não conseguirmos creditar logo. Eles 

tinham de rever e refazer texto etc, principalmente mais uma vez, nós dizíamos também 

concretamente logo o que é que queríamos, o que é que tinham de alterar, pronto, que 

era para não andar para trás, senão as pessoas desmotivavam-se. Já viu fazer isso a todas 

as áreas, eles andavam sempre para trás e para a frente, não, desmotivavam-se. 
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E: Qual a sua opinião sobre a metodologia? 

 

F: É com base na experiência. Acho que é o mais viável para se creditar. Se fosse com 

testes ou exames não era conseguido o objectivo de creditar esta gente num mínimo 

espaço de tempo. Estas pessoas, umas não conseguiram, outras tiveram de ir trabalhar. 

E eles portanto ao longo da experiência profissional, fizeram até as mais variadíssimas 

coisas. Havia pessoas que tinham tido já seis, sete profissões. E portanto até tinham 

conhecimentos em muitas áreas. E acho que faz sentido neste aspecto das pessoas já 

terem um currículo muito grande em termos profissionais e portanto acho que faz 

sentido. Acho que não se pode é comparar. São coisas diferentes. O adulto tem que ter 

os requisitos mínimos: ter 3 anos de experiência, não sei se. Com três anos de 

experiência, eles às vezes, sei lá, não fizeram matemática ou não fizeram uma outra 

disciplina. Esses normalmente são os alunos que têm menos experiência. São os adultos 

que têm menos experiências, porque os outros depois já trabalharam vários anos. Acho 

que apareceram poucos, daqueles que tinham vinte e poucos anos, que deixaram há 

muito pouco tempo e que tinham muito pouca experiência de vida. Também 

desenvolveram muito pouco trabalho. Como não tem experiência. 

 

E: Essas três pessoas por exemplo, que foram as três primeiras certificadas, recorda-se 

um bocadinho desses casos? 

 

F: Recordo-me. Tinham muitas experiências aos mais variados níveis, a nível 

profissional, a nível social, tinham muita experiência. Mas não foi só isso, porque eles 

conseguiram, além da experiência que tinham, apresentar os trabalhos nas áreas que 

tiveram de desenvolver competências à parte daquelas que apresentam. E os outros, 

houve uns que não foram, porque lhes faltava três/quatro trabalhos. Houve uns que vão 

agora, penso que, rapidamente a júri. Portanto, ficaram já muito avançados no processo. 

Só que quando foi dado quase um ultimato, aquilo foi têm que fazer dia x, porque se 

não fizerem não conseguem, até dia acho que era 29. E os outros não conseguiram pela 

própria profissão que têm, se calhar não têm tanto tempo para desenvolver os trabalhos 

que foram pedidos. Mas havia mesmo alguns que ficaram pendentes mas quase, muito 

perto do fim. 

 

E: O que acha da co-existência desta modalidade e do recorrente por exemplo? 
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F: É mais rápido. Penso que assim é mais rápido. Uma pessoa que se empenhe é mais 

rápido fazer assim do que fazer no recorrente ou por módulos ou lá o que é, acho que é 

mais rápido. Acho que se coloca a alternativa à pessoa e elas depois vêem o que é que 

querem fazer. Acho é que elas devem saber as alternativas que têm e escolhem. Acho 

que é essencialmente isso. 

 

E: E quanto à credibilidade e à justiça deste processo? 

 

F: Eu acho que se calhar nalguns casos têm razão. Porquê? Porque eles próprios 

chegavam aqui e diziam. Nós viemos aqui porque na ADRO ainda não me chamaram, 

mas nós sabemos que lá é mais fácil. Portanto sabe como é que é, quando as coisas são 

um bocado permissíveis, não é. É como tudo, é como nas aulas, se a pessoa deixa copiar 

no teste, passa não é. Eu acho que depende um bocado dos sítios, não é.  

 

E: Acha que no fim se colocarmos na mesma balança um certificado obtido no 

recorrente e um certificado de RVCC, estamos em pé de igualdade ou não? 

 

F: Os público-alvo neste caso que são os adultos ou os alunos têm vivências 

completamente diferentes e então é assim. Se calhar os empresários preferem a via 

normal de ensino, porque na realidade eles dão outros conteúdos que eles ali não têm. 

Só que essas pessoas têm muito mais experiência. Essas pessoas que fazem nas Novas 

Oportunidades têm mais experiência. Portanto qualquer aluno que acaba o 12º ano e vai 

trabalhar não tem experiência nenhuma. Pode ter conhecimentos, mas experiência não 

tem nenhuma. É como eu acabo economia, vou trabalhar para uma empresa. Sei muitos 

modelos económicos, mas o que é isto, o que é que vou fazer. Eu acho que nesse caso, 

eu, se fosse empresária, valorizava mais o das Novas Oportunidades por isso. As 

pessoas têm muito mais experiência e depois depende da capacidade de adaptação às 

profissões. Mas um aluno de 12º ano não tem preparação nenhuma, só tem os 

conhecimentos, mais nada. Não podemos comparar. São coisas diferentes. 

 

E: O que se poderia fazer para credibilizar mais o RVCC? 
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F: Para credibilizar isto, eu acho que depende tudo do organismo. Penso que é o 

organismo em si é que tem de passar essa credibilidade. Acho que são as pessoas que 

estão à frente do organismo. Acho que a maneira como aqui os profissionais 

apresentavam e como foram fazendo alterações à medida que viam como é que as coisas 

caminhavam melhor, acho que sim, acho que estava correcto. Portanto nós víamos 

quando as pessoas chegavam, à medida que iam passando pelos profissionais e que eles 

iam alterando as coisas, acho que era muito mais fácil para nós, o trabalho já vinha 

muito mais adiantado. Também era um trabalho de equipa. Nós nunca estávamos 

sozinhos, nunca estava um formador sozinho, estava sempre três, pelo menos três. 

Trabalhávamos com o formador de CLC, que era para as pessoas não repetirem. Havia 

um dia pelo menos por semana que estávamos com a pessoa de CLC, que era para 

fazermos em conjunto, não estar sempre a repetir. Até que às tantas nós já sabíamos o 

que é que era exigido e mesmo se não estava nós dizíamos: olhe faça já isto assim 

assim, encaminhávamos já tendo em conta as duas vertentes. 

 

E: Acha que na escola há um bom conhecimento e uma boa aceitação da iniciativa e do 

centro? 

 

F: Se calhar há pessoas que não estão, não sabem como é, gostariam de estar, mas 

gostam de criticar. Sabe aquelas pessoas que criticam tudo e todos. É um bocado isso, 

sei lá. Nem toda a gente sabe como é, se calhar também não querem saber. Eu também 

quando não estava cá não sabia muito bem como é que funcionava. 

 

E: Em termos globais, que balanço é que faria desta experiência? 

 

F: Eu gostei muito, foi uma experiência completamente diferente e que eu não me 

importava por acaso de repetir, muito embora goste imenso de trabalhar com os miúdos. 

Mas pronto eram coisas diferentes e acho que se formos a ver bem a pessoa chateia-se 

muito menos não é do que ter 26 gaiatos à frente agora e mais na hora a seguir. 

Parecendo que não também é um bocadinho é conciliar as duas coisas não é, é a pessoa 

não se cansar tanto do que estar hora e meia a falar, porque a pessoa não está hora e 

meia a falar e, por outro lado, também aprender outras coisas que as pessoas apresentam 

e que nós também não conhecemos. É um bocado isso, é um bocado conciliar as duas 

coisas. Os adultos reagiam bem, nunca houve assim confronto de dizer: tanto trabalho e 
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que chatice. Não havia isso. Aceitavam bem. Mesmo que disséssemos: isto aqui não 

está bem, tem de voltar atrás, refazer, aceitavam sempre bem, o que é muito bom. 

Tinham muita vontade em acabar, em fazer. O ponto pior para eles era eles terem tempo 

para fazer aquilo que era pedido, que era do que eles se queixavam mais. 
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Tema 

 

Sub-tema 

 

Categoria 

 

 

Unidade de registo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Previamente à 

sua entrada 

em funções 

Conhecimento 

sobre a 

Iniciativa 

Novas 

Oportunidades  

Pouco 

conhecimento 

sobre a 

Iniciativa 

Novas 

Oportunidades 

- não sabia que existia, que certificava digamos até ao 9º ano X    

- para o secundário… o conhecimento que tinha era muito reduzido X    

- sabia que certificavam pessoas X    

- sabia que existia    X 

- como isso era feito não sabia X    

- não tinha grande ideia  X   

- tinha pouco conhecimento do funcionamento   X  

- não sabia como funcionava nada em concreto    X 

- pelo nome percebi que tinha a ver com uma oportunidade que era dada a 

alguém que já tinha saído da escola há mais tempo com o objectivo de 

validar determinadas competências 

 X 

 

  

Conhecimento 

através da 

comunicação 

social 

- na comunicação social que desde há um tempo para cá havia este 

projecto  

 X   

- algumas coisas sabia através dos órgãos de comunicação social e duas ou 

três impressões com colegas 

  X  

Razões da 

aceitação do 

convite 

Desafio - achei que era um desafio interessante  X   

- vou experimentar   X  

Experiência - era uma experiência diferente    X 

- uma oportunidade de trabalhar em algo que depois não sei se voltaria ou 

se voltarei a ter esta oportunidade 

 X   

- ficar com mais alguma experiência   X  

Perspectiva 

sobre a 

Iniciativa 

Novas 

Oportunidades 

Relevância da 

Iniciativa 

Novas 

Oportunidades 

Resposta a uma 

necessidade da 

população 

- apoio que é dado a uma fasquia se calhar elevada da nossa sociedade 

para a qual não havia resposta em termos escolares 

 X   

- dá a possibilidade a pessoas que por alguma razão não seguiram o 

caminho que seria normal 

X    

- é uma nova oportunidade X    

- acho que se deve dar uma segunda oportunidade a pessoas que por X    

ANEXO L 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS AOS FORMADORES DO CNO 
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alguma razão não aproveitaram ou não puderam ter a primeira 

- este projecto faz sentido X X   

- é pertinente   X  

- e era preciso  X   

- é importante    X 

Resposta à 

necessidade de 

certificação 

- isso poderá ser uma forma de colmatar algumas dessas falhas [de 

certificação] 

  X  

Aspectos 

positivos 

Promove a 

interacção entre 

pais e filhos 

- é muito gratificante ver que os filhos falam nisso e ajudam os pais, 

esclarecem as dúvidas no computador, ajudam na elaboração dos 

trabalhos às vezes 

 X   

- há essa interacção entre pais e filhos que falam da escola e se ajudam nos 

trabalhos 

 X   

- os pais vêem à escola e saem daqui satisfeitos  X   

Concretização 

de um sonho 

para os adultos 

- [os adultos] concretizam um sonho  X   

Valorização do 

professor 

- acho que me valoriza também X    

- são perspectivas novas X    

- outro modo digamos assim de ser professor X    

- aprender outras coisas que as pessoas apresentam e que nós também não 

conhecemos 

   X 

 

Metodologia 

adequada 

- acho que é o mais viável para se creditar     

- faz sentido    X 

- se fosse com testes ou exames não era conseguido o objectivo de creditar 

essa gente num mínimo espaço de tempo 

   X 

- eles ao longo da experiência profissional fizeram até variadíssimas 

coisas 

   X 

- havia pessoas que já tinham tido seis, sete profissões    X 

- tinham conhecimentos em várias áreas    X 
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- acho que a maneira aqui (…) acho que estava correcto    X 

Aspectos 

problemáticos 

Certificação 

pouco valiosa 

- acho que se corre o risco de colocar pessoas no mercado de trabalho, 

cujo certificado tem pouca validade 

X 

 

   

- aquele papel em termos de competências é pouco significativo X    

Falta de 

uniformização 

- falta uma metodologia, uma articulação que sirva para que todos 

trabalhem da mesma maneira 

 X 

 

  

- falta um bocadinho essa uniformização entre os vários centros  X   

Dificuldade dos 

formadores em 

gerir o volume 

de trabalho 

- quando chegamos à parte final do ano em Junho, Julho, em que havia 

maior pressão e nós não conseguíamos dar vazão 

  X 

 

 

- nós não conseguíamos dar vazão em termos de trabalho   X  

- foi complicado fazer a gestão   X  

- a carga horária   X  

- questão de tempo   X  

- distribuição dos [núcleos geradores]   X  

- criavam-se aqui desfasamentos em termos de trabalho    X  

- quem ficava com a área de economia, ficava só com dois núcleos 

geradores 

  X  

- eu, na área de CP, tinha de ver oito núcleos geradores   X  

- acontecia de certa forma haver também um bocado de pressão entre nós   X  

- às vezes estavam ali um bocado à espera do outro   X  

- o outro avançava para outro trabalho ou para outro adulto   X  

- estava normalmente mais tempo do que deveria estar   X  

- acabava também por ser pressionante em termos psicológicos   X  

- [questão] da pressão   X  

Trabalho 

moroso do 

formador 

- o preenchimento das grelhas, aquilo acabava por ser um bocadinho 

moroso 

  X  

Dificuldades 

causadas pela 

- inicialmente tínhamos determinadas directrizes que não implicava as 

pessoas passarem por todos os núcleos geradores. E depois, em Janeiro, 

  X  
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alteração do 

sistema de 

créditos 

no fim de estar já o processo em andamento surgiu, portanto, uma série de 

indicações, que fazia com que as pessoas tivessem de passar por todos os 

núcleos geradores 

Falta de pré-

requisitos dos 

adultos 

- eles [os adultos] deviam estar conscientes de quais é que deviam ser as 

competências e não propriamente nós, formadores, que íamos andar ali à 

procura 

  X  

- constato que algumas [pessoas] têm algumas dificuldades e não tem 

realmente os pré-requisitos para, sobretudo ao nível do secundário 

X    

- havia pessoas que colocavam as expectativas demasiado altas   X  

- para algumas pessoas acho que isso coloca as expectativas muito altas   X  

- a língua portuguesa era uma das falhas principais   X  

- não conseguiam construir um texto com nexo, não havia sequência, nem 

encadeamento de ideias 

  X  

- temos de pensar é se realmente essas pessoas à partida têm um potencial 

que lhes permita serem certificados de acordo com aquilo que é exigido 

no referencial 

  X  

Dificuldade em 

desocultar as 

competências 

dos adultos 

- às vezes o desocultar dessas possíveis competências das pessoas é que às 

vezes talvez fosse um bocadinho mais complicado 

  X  

- fazer com que o adulto mostre realmente o que é que sabe fazer, quais as 

suas competências na área da cidadania 

  X  

- tenho medo de estar um dia a manipular um bocadinho o referencial para 

ir ao encontro dessas tais evidências 

 X   

Trabalho 

solitário 

- acabava por ser um trabalho demasiado solitário   X  

- precisava de muito trabalho sozinho   X  

Demora dos 

adultos na 

entrega dos 

trabalhos 

- [os adultos] levavam algum tempo    X 

- tínhamos que insistir    X 

- demoravam muito tempo    X 

- passado dois meses lá mandavam um trabalho    X 

O Referencial 

de 

Aspectos 

positivos 

Relevância - faz sentido    X 
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Competências

-Chave 

Aspectos 

problemáticos 

Demasiado 

complexo 

- não é muito acessível X    

- exigente como é  X   

- complexo como é  X X X 

- muito complicado    X 

- acho que o referencial ainda precisa de ser um bocadinho trabalhado  X   

- não é muito aliciante nem para nós, quanto mais para as pessoas    X 

Linguagem 

difícil e 

desadequada 

face ao público-

alvo 

- a linguagem do referencial é muito fechada, é muito difícil de perceber X    

- [a linguagem] não é acessível X    

- [ a linguagem] não é nada, nada fácil    X 

- a linguagem em determinados casos é extremamente hermética   X  

- muito vagas    X 

- mesmo para nós formadores aquilo é algo de digestão muito difícil e 

lenta 

  X 

 

 

- mesmo para nós, é preciso ler duas a três vezes e não se percebe muito 

bem o que aquilo quer dizer 

X    

- era complicado percebermos o que eles queriam    X 

- era complexo para nós descutinarmos aquilo que lá vinha    X 

- eu próprio dizia: o que é que eles querem com isto    X 

- as coisas tinham de ser expostas de outra maneira que fossem mais fáceis 

de perceber o que era pedido 

   X 

- o referencial não está feito para esse tipo de público X    

- a linguagem que utiliza não é uma linguagem adequada ao público-alvo X    

Falta de 

coerência entre 

competências e 

critérios de 

evidência 

- [o critério de evidência e a competência] havia ali algumas coisas parece 

que não eram bem concordantes umas com as outras 

  X 

 

 

- os elementos de complexidade,… se aquilo fosse milimétrico, eu próprio 

me interrogava se seria certificado 

  X 

 

 

Núcleos 

geradores 

- [os núcleos geradores] não me parece que estejam tão desadequados X    

- se calhar [os núcleos geradores podiam ser melhorados X    
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demasiado 

específicos e 

ambiciosos 

- alguns núcleos geradores, embora sejam pertinentes, mas que é difícil ao 

nível das experiências de vida das pessoas 

  X 

 

 

- que os núcleos geradores não fossem tão específicos, um pouco mais 

geral e mais abrangente 

 X 

 

  

- às vezes colocam-se questões muito ambiciosas do ponto de vista 

científico 

X    

- os saberes fundamentais é realmente uma dificuldade X    

- aqueles núcleos geradores que eu considero tão específicos, 

Equipamentos e Sistemas Técnicos, Ambiente e Sustentabilidade, Saúde, 

as próprias TIC, Saberes Fundamentais, Urbanismo e Mobilidade, não tem 

muito a ver com a área de Língua, Cultura e Comunicação 

 X 

 

  

- que houvesse um referencial mais direccionado para a leitura, a escrita, 

os vários tipos de texto, o poder da palavra, cinema, literatura, teatro 

 X 

 

  

- ninguém tem, muito raramente, logo à partida evidências em Ambiente e 

Sustentabilidade, em Urbanismo e Mobilidade 

 X 

 

  

- [a área de Cidadania e Profissionalidade] permitia ali um bocado mais de 

generalização 

  X 

 

 

- há itens muito ambiciosos e é absolutamente impossível dar aquilo 

daquela maneira com o público que temos 

X    

Balanço da 

existência da 

iniciativa 

Novas 

Oportunidades 

na escola 

Aspectos 

positivos 

Diversificação - é uma escola diferente dentro da escola X 

 

   

 

- a escola fica sempre a ganhar quanto mais diversa for a formação que ela 

oferece, quanto mais possibilidade de formação oferecer 

X    

Necessidade - fazia muita falta  X   

- é importante  X   

Benefício - é  uma mais valia     

Adequação à 

escola 

- temos o espaço físico, temos o elemento humano, portanto fazia todo o 

sentido 

 X   

Aspectos 

problemáticos 

Desarticulação 

entre o CNO e 

- é assim uma coisa secundária X    

- é uma estrutura à parte X    
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a Escola - não há grande articulação entre o ensino regular e o que se passa aqui  X   

- do outro lado ninguém vem cá  X   

- nós passamos aqui horas a fio sem ir ao outro lado e vice-versa  X   

Comparação 

entre o RVCC 

e o sistema 

regular 

Diferenças Relação 

pedagógica 

- estamos individualmente ou estamos em grupos pequenos X    

- a pessoa chateia-se muito menos do que ter 26 gaiatos à frente    X 

Linguagem - a linguagem também é diferente X    

Ausência da 

transmissão de 

conteúdos 

- não há aquela preocupação de transmitir os conteúdos e cumprir o 

programa 

X    

- no secundário preocupamo-nos com os conteúdos, com o cumprimento 

do programa com alguns aspectos da literatura e aqui não encontramos 

nada disso 

  X  

Preocupação 

com o saber 

adquirido dos 

adultos 

- eu tenho que me preocupar é se os adultos sabem  X   

- há a preocupação de ir puxando conhecimentos que os adultos têm lá 

dentro 

X    

 

Aprendizagem 

dá lugar à 

certificação 

- aqui eles não vão aprender nada  X   

- nós aqui não ensinamos grande coisa    X 

- não estávamos a ensinar nada    X 

- não é propriamente aulas, é a certificação   X  

- nós é que vamos ver de acordo com o referencial de que modo é que 

podem os aproveitar a experiência de vida e a experiência profissional que 

as pessoas têm 

 X   

- aqui vamos certificar competências que as pessoas têm e não 

propriamente as pessoas virem aqui aprender conteúdos 

  X  

Maior rapidez 

do RVCC 

- assim é mais rápido    X 

- perfeitamente, de acordo com o tal referencial, em poucos meses 

concluir-se o processo 

 X   

Mais facilidade 

do RVCC 

- é capaz de ser um sistema mais fácil X    

- entrando para um percurso pelo RVCC, penso que será mais fácil de 

conseguir o 12º ano do que pelo ensino recorrente 

 X 
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O 

desenvolvime

nto do 

trabalho do 

formador 

Principais 

tarefas 

Sugestão de 

trabalhos 

- faço sempre uma sugestão de trabalho  X   

- sugeríamos que determinados temas fossem aprofundados    X 

- o adulto tinha de explicitar   X  

- apresentar também sugestões em termos de trabalho   X  

- explicar-lhe e dar-lhes algumas orientações do que é que deveriam fazer   X  

- tenho de marcar uma data [para a entrega dos trabalhos]  X   

Balanço de 

competências 

- preencho uma grelhazinha no computador  X   

Acompanheme

nto individual 

- sempre individual  X   

Articulação 

com os 

restantes 

elementos da 

equipa 

- tento articular sempre que possível com os formadores de STC como são 

áreas gémeas 

 X   

- em termos de equipa foi excelente   X  

- todos nós entendemos bem   X  

- não houve situações de rivalidades ou desentendimentos   X  

- foi salutar   X  

- trocamos algumas experiências   X  

- também era um trabalho de equipa   X  

- nós nunca estávamos sozinhos   X  

- nunca esteve um formador sozinho, estavam sempre três, pelo menos    X 

- trabalhávamos em conjunto com o formador de CLC    X 

- para fazermos em conjunto    X 

Diagnóstico de 

competências 

- eu costumo fazer o tal teste de diagnóstico aplicado depende duas 

sessões, três 

 X   

- eu tento completar essas 4 áreas (oralidade, leitura, escrita e linguagem)  X   

- feedback  X   

- não aplico essa questão dos testes  X   

A 

credibilidade e 

Aspectos que 

colocam em 

As metas 

físicas 

- provavelmente haverá essa pressão   X  

- ainda é um bocadinho difícil de perceber como é que num período tão X    
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validade do 

RVCC 

risco a 

credibilidade e 

validade do 

sistema RVCC 

pequeno se vai formar tanta gente, não é, e isso fica-se a pensar se calhar 

faz-se à custa de pouca exigência 

 

- [as metas físicas] não são realistas, não são razoáveis X    

 - para se atingir tal coisa [as metas físicas] a qualidade tem de ficar para 

trás 

X    

As pessoas - quando as coisas são um bocado permissíveis    X 

- depende um bocado dos sítios    X 

- depende tudo do organismo    X 

- são as pessoas que estão à frente do organismo X   X 

Aspectos que 

favorecem a 

credibilidade e 

validade do 

sistema RVCC 

Compromisso 

com a 

qualidade 

- tem que haver sempre um compromisso em termos de qualidade   X  

- certificar, mas certificar com qualidade     

- não se pode agora formar tudo o que aparece X    

Informação - acho que é importante desde que também em termos da comunidade, não 

só a comunidade exterior à escola, como à comunidade educativa, que se 

entende realmente o peso disso 

  X  

A perspectiva 

dos outros 

Desconfiança - há alguma desconfiança X    

Desvalorização  - a ideia que há é que isto não tem realmente grande valor X    

- os colegas achavam que pronto isto aqui era uma coisa fácil  X   

- não compreendiam que estivéssemos com tanta pressão em termos de 

trabalho 

 X   

Desconhecimen

to  

- a maior parte deles [colegas] também não conhecem X    

- há pessoas que pensam, mesmo a nível dos professores, pensam que aqui 

vão ter aulas 

  X  

- não sabem como é    X 

- o problema, o medo da desinformação  X   

Desinteresse - se calhar também não querem saber como é    X 

- gostam de criticar    X 

Co-existência 

do RVCC e 

Possibilidade 

de ser 

Eventualmente 

concorrencial 

- pode eventualmente haver algo concorrencial   X  

- o ensino recorrente já não terá muita razão de ser  X   
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das outras 

modalidades 

de formação 

concorrencial 

Possibilidade 

de co-

existência 

Compatibilidad

e 

- acho que não colidem   X  

- não invalidam as outras, desde que sejam ambas idóneas   X  

- é compatível   X  

- são coisas diferentes    X 

- são realidades completamente diferentes    X 

- são modalidades diferentes    X 

- dentro de uma escola, várias modalidades diferentes de formar cidadãos X    

Adequadas 

consoante os 

perfis dos 

adultos 

- depende realmente daquilo que a pessoa pretende   X  

- cada pessoa é um caso   X  

- [as pessoas] devem saber as alternativas que têm e escolhem    X 

- pode haver situações que servem mais para uma pessoa do que para 

outra 

  X  

- acho que quanto mais diversificado melhor   X  

- será saudável porque cada pessoa tem a sua disponibilidade   X  

- há pessoas que não têm disponibilidade em termos familiares e em 

termos de trabalho para frequentarem aulas 

  X  

- há uma faixa da população, que são aqueles alunos mais velhos, que 

provavelmente têm uma taxa de insucesso elevada, que por sua vez ainda 

não entraram no mercado de trabalho ou não têm experiências 

significativas que lhes permita vir para aqui, (…), nesses casos, se calhar o 

ensino recorrente que ainda está muito aproximado aos conteúdos da 

escola tradicional fará sentido 

 X 

 

  

- isto é como entrar num pronto-a-vestir, nem todas as peças servem para 

todas as pessoas 

  X  

- temos de ver realmente o que é que se adequa a cada uma das pessoas   X  

- podem eventualmente haver pessoas que não têm perfil para isso   X  

- por vezes as pessoas têm de ser encaminhadas para outra solução   X  



ANEXO M 

 

ENTREVISTA A ADULTOS CERTIFICADOS  

 

Data Prevista: Fevereiro de 2008 

Hora: 20h00 

Local Previsto: Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária  

 

o Objectivo da entrevista 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita 

compreender como os adultos certificados experienciaram o processo de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Procurar-se-á 

saber quais os aspectos mais positivos e quais os aspectos mais problemáticos 

na perspectiva desses adultos, tendo em conta as suas expectativas e 

necessidades. 

 

o Protocolo da entrevista 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista 

 

Temas Sub-temas Questões 

Perspectiva anterior 

à entrada em 

processo RVCC 

 

- motivação 

- objectivos 

- ideia prévia da iniciativa 

- O que o levou a inscrever no Centro? 

- Quais eram então os seus objectivos? 

- Que ideia tinha desta iniciativa antes de 

entrar em processo de RVCC? 

Desenvolvimento do 

processo RVCC 

- metodologia 

- referencial 

- relação com a equipa 

- sistema de créditos 

- construção do portefólio 

- o júri 

 

- Qual a sua opinião sobre esta 

metodologia baseada na história de vida? 

- Como foi lidar com o referencial? 

- Poderia falar-me um pouco da equipa 

do CNO e da forma como trabalharam 

consigo? 

- Qual a sua opinião sobre o sistema de 

créditos a que foi sujeito? 

- Fale-me um pouco do processo de 

construção do portefólio. 

- Como descreveria a sessão de júri 

Resultados - em termos pessoais 

- em termos profissionais 

- em termos sociais 

 

- Que vantagens e/ou benefícios lhe 

trouxe a certificação em termos 

pessoais? 

- Que vantagens e/ou benefícios lhe 

trouxe a certificação a nível profissional? 

- Que vantagens e/ou benefícios lhe 

trouxe a certificação em termos sociais? 
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ANEXO N 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO ADULTO 1 (NÍVEL BÁSICO) 

 

E: Quais eram os seus objectivos quando chegou cá? 

 

R: Então é assim. Vamos lá ver se eu me recordo. Eu soube disto através de uma pessoa 

amiga que por acaso é professora de história. E ela falou-me no assunto e eu fiquei 

interessada porque aprender é sempre um objectivo. Ela entretanto é uma pessoa muito 

prática. Deu-me o número de telefone e disse-me: olha este número é da Teresa Lamy, 

liga-lhe e combinem e tratem disso. Está bem, porque eu faço parte da Junta de 

Freguesia e ela achou por bem e eu também que se falasse à população, porque havia 

por aí uns papéis, mas as pessoas não lêem. E então falei com pessoas da minha idade 

que eu sabia que só tinham a 4ª classe e a 6ª quando muito e organizamos lá uma sessão 

de esclarecimento na Junta de Freguesia. E pronto foi um bocado a partir daí. O 

objectivo era vir e aprender e foi isso que eu tentei passar às outras pessoas não é. Pelos 

vistos vieram umas 4 ou 5 e éramos muito mais e as pessoas não quiseram. 

 

E: E antes disso, já tinha alguma ideia? 

 

R: Basicamente quando eu ouvi falar nisso foi ela a primeira e depois a partir dali se 

calhar porque já estava com mais alguma atenção, comecei a ver na televisão e por aí. E 

isso também foi imediato. Falei com as pessoas, marcamos, fizemos lá a tal sessão. Foi 

bastante rápido. Cada um fez aquilo que queria. Eu ainda insisti com algumas pessoas, 

mas não quiseram. Acho que foi uma pena, são pessoas que fariam com muita facilidade 

e foi pena. Mas vieram as que quiseram vir. 

 

E: Qual a sua opinião sobre esta metodologia? 

 

R: Eu achei positivo. Eu cai assim um bocado de para quedas no meio disto. Disse vou, 

seja lá o que for, vou aprender alguma coisa com certeza absoluta. E então nem sequer 

sabia que o sistema era esse. Mas foi giro e foi engraçado lembrar-me de histórias, no 

fundo são o meu percurso de vida. E pôr isso no papel e também tentar fazê-lo o melhor 

possível porque o objectivo também é esse e é fazendo que se aprende. E foi muito giro.  
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E: Qual a sua opinião sobre cada uma das áreas? 

 

R: Pareceram todas interessantes. A que eu me senti mais à vontade foi provavelmente 

na Linguagem e Comunicação. Nunca tive grandes problemas em Português. Aliás eu 

só tive a 4ª classe, não tive grande hipótese de mostrar aquilo que sabia, mas até aí não 

dava erros, sentia-me à vontade pronto. Gostava de explorar um bocadinho, gostava de 

explorar histórias e portanto senti-me relativamente à vontade. Depois escrevia muito, 

tive de passar muita coisa para o computador, que é um problema. Mas às tantas fez um 

trabalho, acho que fez um trabalho mais bonito no dossier. Acho que isso é positivo. 

Nas outras áreas. TIC eu realmente trabalho com computadores, mas até aqui não tinha 

explorado muito bem, porque trabalho com o computador lá na loja, tenho um 

minimercado, e ensinaram-me a funcionar com aquele programa e pronto e aquilo é 

fácil. E as outras coisas também não tenho muito tempo para explorar. Internet não vou 

muitas vezes porque não tenho tempo. Mas eu acho que aquilo é fácil e as outras coisas 

que eu aprendi aqui também foram boas, apesar de eu não pôr muito em prática. A 

matemática, as pessoas todas têm um bocadinho medo da matemática. Eu gostei, por 

acaso foi uma área que eu gostei muito, aliás eu disse logo no início. Aliás no primeiro 

dia de aula, a professora estava lá a fazer umas contas e eu disse: desculpe mas isso está 

errado, pus logo o pessoal todo a rir, mas é engraçado que as pessoas. Não sei eu gosto 

de aprender e aquilo espicaçou-me um bocadinho. Eu gostava de ter mais tempo e de 

aprender mais, porque no fundo isto que tivemos aqui foi muito curto. Aprendemos 

aquelas coisas básicas, mas há muito mais a explorar. 

 

E: E relativamente à forma como estava organizado o processo? 

 

R: Também não conheço outro sistema. Aquele que me apresentaram eu achei que foi 

bom. Tínhamos uma vez ou duas por semana, já não me recordo muito bem. Acho que 

estava bem organizada. Senti-me muito apoiada. Os professores são excelentes. Ali 

acho que nem havia uma relação de aluno professor, havia de colegas, de pessoas da 

mesma idade e foi muito bom. Isso foi excelente. 

 

E: E fazer o portefólio? 
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R: Foi muito giro. Deu um trabalhão imenso. É claro que eu também tive ajudas e isso 

aí tenho de agradecer isso a pessoas que me ajudaram porque não tenho tempo. Isso é 

impensável. E se eu fiz aquilo foi também graças a algumas pessoas que me ajudaram a 

passar alguns trabalhos também a computador, porque eram imensos. Eu desenvolvia 

muito e depois acabei por ver que muitos dos meus colegas não faziam nada daquilo. 

Mas as coisas para mim são assim, ou se fazem, ou não se fazem. E então tive ajudas. 

Mas foi muito gira a construção do portefólio e acho que, modéstia à parte, ficou bonito. 

Depois no fim é gratificante sentir que se fez um bom trabalho. 

 

E: E a sessão de júri? 

 

R: Foi terrível, terrível no sentido que eu estava super nervosa. Acho que estava toda 

gente. A voz começa a tremer. É uma estupidez, porque são pessoas que estão ali e 

estamos completamente à vontade. Basicamente só havia uma pessoa que não conhecia 

que era o avaliador externo. Mas aquele momento é sempre prestar provas de alguma 

coisa. E é um culminar de um trabalho que se fez e está ali a ser posto à prova. E às 

vezes, apesar de se fazer um trabalho bom, naquele momento se calhar há coisas que 

não correm bem. Fartei-me de chorar, porque entretanto uma professora que já tinha 

saído, ela tinha-se reformado, eu andei com ela em matemática, a professora Helena. 

Entretanto ela saiu e, como não esteve cá no último dia, deixou umas palavrinhas 

escritas. E depois houve alguém que foi ler as palavrinhas e eram para mim e eram a 

dizer coisas muito bonitas. Olhe eu não ouvi nada. Só ouvi a primeira frase e pronto. 

 

E: Em termos globais, quais são os aspectos que considera negativos? 

 

R: Eu acho que isto é excelente para mim porque. Eu não vim fazer isso porque 

precisava do 9º ano. Aliás eu precisava para mim, para me sentir melhor comigo, não 

para ter um emprego. Eu fiz porque quis fazer, não tenho objectivo nenhum imediato. 

Agora eu sinceramente acho que este 9º ano foi nos dar um estatuto que se calhar não é 

muito… Em relação às pessoas que o fizeram dia a dia, ano após ano, não sei se é 

merecido, se é muito. Eu conheço pessoas que têm o 9º ano, porque estão há 9 anos na 

escola e se calhar sabem menos do que algumas pessoas que eu conheço que têm a 4ª 

classe. Não tenho a menor dúvida disso. O percurso que as pessoas têm também lhes 

ensina muita coisa e algumas coisas que são importantes e se calhar não se aprendem na 
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escola e vice-versa. Há coisas que se aprendem na escola e que a gente não aprende no 

dia-a-dia. É por isso que nós vimos para aqui certificar as competências que temos. Mas 

aquilo que fizemos cá foi pouco. Isso é que eu acho que é pouco. Como eu estava a 

dizer em relação à matemática, em relação ao TIC também foi pouco, porque ou nos 

sabemos alguma coisa e temos alguém que nos ajude. E aprendi e as coisas que eu 

aprendi aqui foram boas. Acho é que se devia haver mais. Eu acho. Há pessoas que não, 

queriam era despachar-se. Acho que no fundo se calhar é um bocadinho injusto em 

relação àquelas pessoas que andam aqueles anos todos. Para a matéria que foi dada as 

sessões foram suficientes e nós fizemos os testes e fizemos bem. Mas senti que havia 

montes de coisas que ficaram para aprender. Não sei até que ponto. Não sei. Acho que 

aquilo é credível. 

 

E: Classificaria o sistema como fácil? 

 

R: Para mim foi. As minhas colegas já acharam muito difícil. Elas vinham todas comigo 

que eu dava-lhes boleia e achavam que não iam conseguir. Eu incentivei-as sempre e 

acho que algumas não desistiram por isso. Eu não achei. Não faço ideia, mas acho que 

as pessoas naqueles anos todos de escola devem aprender mais, estou a falar de escola 

mesmo. Acho que foi fácil demais e que se calhar não será justo para os outros. 

 

E: Quanto tempo é que demorou o seu processo? 

 

R: Olhe isto começou por aí em Novembro salvo erro e eu acabei em princípio de Maio. 

Não houve atrasos da minha parte. 

 

E: Acha que lhe trouxe vantagens ter esta certificação? 

 

R: Muito sinceramente, para mim, neste momento ainda não. Como digo isto não foi 

uma coisa que eu fizesse à procura de emprego. Deu-me muita satisfação pessoal e no 

fundo esse é que era o objectivo. Isso foi óptimo. As pessoas andam na escola e depois 

saem e depois parece que a cabeça para um bocado e o cérebro tem de ser estimulado 

para pensar. O problema é exactamente esse. Eu cheguei aqui e mostraram-me coisas de 

matemática que eu nunca tinha ouvido falar. Só que se a gente começar a entrar na 

engrenagem e pensar, é fácil. E é fácil para as pessoas que têm 40 anos ou 50, penso eu. 
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Eu gostaria de continuar. O meu grande problema é a falta de tempo, porque eu meto-

me em tudo e mais alguma coisa e não consigo ter tempo, porque isto depois exige um 

bocado de dedicação. Foi trabalhoso. Eu tinha sessões aqui à terça-feira acho eu e quase 

sempre era nessa terça-feira à tarde que eu decidia que ia trabalhar, mas depois lá vem a 

empregada perguntar alguma coisa e uma pessoa está constantemente a parar e a cabeça 

não está concentrada e não foi fácil. Portanto o 12º afigura-se assim mais difícil ainda. 

Apesar de este sistema ser óptimo, sabia que à terça-feira tinha de vir. E durante a 

semana orientava-me para fazer os trabalhos. 

 

E: Em termos profissionais? 

 

R: Aprendi algumas coisas no computador que hoje nem uso, pronto faço umas tabelas 

mas não, nada assim de especial que não fizesse antes, mas de qualquer forma aprendi. 

E computadores é mesmo assim, a gente chega lá, abre e fecha e vai aprendendo. Mas 

pelo menos já tenho noção do que é que tenho de fazer e onde é que tenho de ir e isso 

foi bom. Deu-me algum traquejo também.  

 

E: E em termos sociais? 

 

R: Eu sinceramente nunca me senti muito mal por ter a 4ª classe, para já porque foi uma 

coisa que, apesar de não ser correcto, eu é que decidi que não queria ir para a escola, 

apesar de eu achar que isso não devia ter sido assim, porque os meus pais deviam ter 

insistido. Eu era uma criança, tinha dez anos. Por isso nunca me senti muito mal até 

porque eu não parei no tempo e tentei cultivar um bocadinho aquilo que não tinha ido 

aprender à escola e eu gosto de contactar com as pessoas e pertencer a associações. 

Portanto nunca parei muito. Mas às vezes havia alturas em que era difícil, porque, por 

exemplo, eu cheguei a fazer algumas formações, por aí em 1990, há 20 anos atrás, e eu 

lembro-me que já nessa altura era a única pessoa que tinha a 4ª classe. Apesar de eu me 

desenrascar e de fazer o que os outros faziam e eu dizia em voz alta tenho a 4ª classe, 

pensava tenho de trabalhar isto, tenho de mudar isto. E as pessoas agora dizem, pois 

fizeste bem, és uma mulher de coragem, aquelas coisas que também é bom ouvir. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO ADULTO 2 (NÍVEL BÁSICO) 

  

 

E: Quais eram as suas expectativas e objectivos quando se inscreveu no Centro Novas 

Oportunidades? 

 

R: O objectivo era estar informado e depois por razões mais profissionais também. Hoje 

sem o 9º ano a gente não tem praticamente acesso a trabalho nenhum. E depois foi o 

aprender. Já que surgiu estas novas oportunidades a gente aproveitou e veio rever certa 

matéria que a gente já há muitos anos que não tinha. Então foi mais ou menos por isso. 

 

E: E como é que teve conhecimento do Centro? 

 

R: Foi mais através da comunicação social. 

 

E: Qual a sua opinião sobre esta metodologia baseada na história de vida? 

 

R: Achei interessante porque a gente foi buscar assuntos que já tinham passado e já nem 

eram lembrados. E depois pronto a gente foi-se lembrando daquilo que passou durante a 

vida, não foi. Achei muito interessante, uma experiência nova. Mas foi, foi muito bom, 

pelo menos para mim foi. A gente teve que ir buscar muitos assuntos que estavam 

perdidos como costumo dizer, mas foi interessante, muito interessante e achei 

engraçado e benéfico para a minha situação. Uma pessoa que fica desempregada e ainda 

estou. Eu trabalhei vinte anos na Opel Portugal. Foi difícil. Na altura eu fazia parte da 

comissão de trabalhadores e foi uma situação muito complicada, não só para mim, mas 

para todos os trabalhadores. Foi difícil lembrar e passar por situações. Também tive 

uma situação muito complicada, o divórcio que eu tive com duas filhas na altura. São 

coisas que custam a ser relembradas, mas com custo foi lá.  

 

E: Qual a sua opinião sobre cada uma das áreas do Referencial? 

 

R: Achei interessante. Há uma área que eu desde sempre gostei muito, foi a Matemática 

para a Vida e achei interessante, porque fomos buscar coisas que a gente já tinha dado e 

que a gente já não se lembrava daquilo. Achei interessante também a parte de TIC, os 
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computadores, na altura já dominava mais ou menos essa área, no trabalho era obrigado 

a lidar com essa situação. Mas achei todas interessantes. As três áreas achei interessante. 

Achei que foi uma coisa que a gente foi buscar coisas que… Eu para mim as três áreas 

foram interessantes, foram boas e mais a matemática, porque foi uma área de que eu 

gostei sempre, já quando andava na escola. Porque eu fiz até ao oitavo e depois a gente 

na altura éramos uma família muito grande e eu venho de lá muito longe do Norte. E os 

meus pais na altura não tiveram possibilidades. Tive que ir trabalhar.  

 

E: Houve alguma mais problemática? 

 

R: A primeira, Linguagem e Comunicação, porque eu tive sempre este problema. O 

Português foi sempre aquela disciplina pior. É a área que se devia dominar melhor, mas 

às vezes custa a dominar. Mas, pronto com uma ajuda daqui uma ajuda dacolá. 

 

E: E o que é que achou da forma como o processo estava organizado? 

 

R: Os professores foram excelentes. Ganhei bons amigos aqui nestes meses que a gente 

andou cá, passando por todos os professores, o Prof. Rui, o Prof. Paulo. A professora de 

matemática era uma pessoa excelente, o Prof. de TIC. Eles são todos fabulosos. E o à 

vontade que a gente estava, isso era o mais importante. A nível de professores para mim 

foi excelente, para mim e para todos.  

 

E: Como é que decorreu a construção do seu Portefólio? 

 

R: Foi aos poucos, mas foi. A gente, porque isto, ao princípio a gente sente-se um 

bocado baralhado, mas com a ajuda, a gente chegou a um ponto que metemos na nossa 

cabeça que aquilo devia ser feito assim. E então eu gostei de fazer. Não é fácil, mas fez-

se e tive orgulho naquilo que fiz. Quando foi da apresentação, a gente tinha os trabalhos 

todos organizados, mas fez-se bem.  

 

E: E ir a júri? 

 

R: Foi um bocado e então fui logo o primeiro. Foi um bocado complicado, mas ajudou 

um dia ou dois antes aquela experiência que a gente fez. O que custa é a gente entrar e 
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encarar com aquelas cinco ou seis pessoas que estão ali à nossa frente. Será que a gente 

vai conseguir. Mas depois o que custa mais é começar. Na minha opinião acho que 

correu bem, ficaram satisfeitos com a nossa apresentação.  

 

E: Como classificaria este processo quanto ao grau de dificuldade? 

 

R: Não digo que fosse fácil. Às vezes a gente complica mais as coisas fáceis, fá-las 

difíceis. Eu não digo que fosse difícil nem fácil. Eu acho que desde o momento que a 

gente tenha dedicação e tenha gosto naquilo que faz, as coisas são fáceis. Se a gente 

estiver a fazer uma coisa que não seja por gosto, torna-se sempre muito difícil. Agora se 

a gente fizer e se tiver gosto naquilo que está a fazer, acho que se torna muito mais fácil. 

Demorou, bem a gente teve um tempo em que estivemos parados, foi três meses que a 

gente tivemos parados. Foi a apresentação em Agosto e fomos a júri em Fevereiro. Se 

não fosse aquela paragem teríamos terminado antes. Porque a gente, eu falo por mim e 

por mais seis que fomos do nosso grupo, que o nosso grupo era de catorze. Depois 

houve uma ou duas desistências e depois ficaram cinco ou seis que se atrasaram na 

apresentação dos trabalhos, foram quinze dias ou um mês depois. E houve, acho que 

foram duas ou três que tiveram aulas suplementares. Foi uma diferença de um mês. 

Porque a gente éramos um grupo muito, éramos unidos e ajudávamo-nos muito uns aos 

outros, que ainda hoje, que éramos todos ali daquela zona de, éramos o grupo do 

Turcifal e Freixofeira. Éramos pessoas que lidávamos todas ali, conhecemo-nos umas às 

outras. Ainda hoje a gente fala muitas vezes e às vezes estamos três ou quatro juntos, e a 

gente ajudava-se muito uns aos outros. Mesmo até nas aulas quando havia uma dúvida, 

quando um estava mais avançado num problema, a gente pedia. Não há que ter 

vergonha de pedir para explicar melhor por isso. 

 

E: Considera que esta certificação é válida? 

 

R: Muito válida. Não tenha dúvidas e pena tenho eu de não poder seguir o décimo 

segundo. Eu já tenho tido conversas com certas e determinadas pessoas que dizem: ah a 

pessoa anda ali, faz o quinto ano ou faz o sexto ano e em três ou cinco ou o tempo que 

for, passa para o nono ano. Isto aqui, para aprender é os miúdos, não é. Nós já somos 

crescidos e acho que… eu para mim acho que é uma coisa que é válido, muito válido 

mesmo, porque a gente vai buscar coisas que são situações que a gente já viveu e que já 
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estavam esquecidas para trás. E a gente vai buscar assuntos que já não lembrava. Eu 

acho que para mim e para as pessoas que me acompanharam, acho que foi muito válido 

e continua e pena tenho eu de não poder continuar, senão eu continuava para o décimo 

segundo. Não há a menor dúvida. Foi uma experiência boa. Eu costumo dizer que foi 

uma experiência boa.  

 

E: Esta certificação trouxe-lhe alguma vantagem a nível profissional? 

 

R: Eu acho que sim, porque vamos lá ver. Eu, por enquanto não estou a fazer uso 

daquilo que tirei derivado à minha situação, porque encontro-me no desemprego. Mas 

trouxe, porque por exemplo eu… Eu gosto muito de electricidade e então o meu sonho, 

eu não fui, tenho a agradecer ao Centro de Emprego, que também têm sido muito meus 

amigos. E eu já vim tirar o nono ano com o intuito de fazer um curso de energias 

renováveis. Eu tive tudo tratado, só o centro de emprego é que cortou-me as pernas e 

então para o ir fazer à nossa custa é muito dinheiro. E então prometeram-me que me 

arranjavam eles a financiarem o curso e afinal de contas foi recusado. Se eu não tivesse 

o nono ano já não podia concorrer, ir tirar o curso, aí está para mim o nono ano é 

benéfico.  

 

E: E em termos sociais? 

 

R: Faz diferença. É totalmente diferente. Vamos lá ver, eu costumo dizer: para escrever 

uma carta a um ministro…Graças a Deus, não tenho esses problemas, porque eu lidei 

com eles pessoalmente e sabia como lidar derivado à minha situação profissional. Mas é 

sempre bom, porque muita gente não sabe começar uma carta a certas e determinadas 

pessoas, porque a gente para mandar, para escrever uma carta à namorada… agora para 

escrever uma carta a certa e determinada pessoa tem que saber como é que se começa. E 

uma pessoa aprendeu coisas que nem lembrava e acho que foi positivo.  

 

E: Que aspectos negativos ou a melhorar encontra neste processo? 

 

R: Eu acho que por exemplo a matemática é uma disciplina muito complicada, acho que 

foi pouco tempo. Está bem que a gente foi só rever, mas eu acho que se houvesse por 

exemplo mais uma ou duas horas, porque é muito complicado, colegas meus não 
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conseguiam. Era muita matéria junta e muito em cima uma da outra. O que eu digo de, 

pronto isto não é dizer mal, é aquela maneira de a gente dizer, podia ser melhorado um 

bocadinho nessa situação, porque de resto. Hoje em dia, o computador, quem é que não 

sabe. Está bem que para muita gente o computador é um monstro, mas para 70% da 

população, não. A gente vê os miúdos. Tirando isso, não tenho nada a opor. Fiquei 

muito, muito satisfeito mesmo com esta experiência.  

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO ADULTO 3 (NÍVEL BÁSICO) 

 

E: Quais eram os seus objectivos quando se inscreveu? 

 

R: Eu cheguei cá ao centro curiosamente com uma situação caricata, ou seja, uma 

suposta oportunidade de trabalho em que era-me exigido em relação à minha data de 

nascimento, era-me exigido precisamente o 9º. Depois já me diziam que não, que até 

mesmo o 6º já era suficiente, mas que nem isso eu tinha, portanto ficou em nada como é 

lógico. Entretanto essa mesma pessoa, que me falou nesse suposto emprego, falou-me 

também precisamente do Novas Oportunidades em que poderia fazer a validação de 

competências. E foi daí que me despertou a curiosidade de vir então saber o que é que 

era. Porque é assim, não é que não tivesse já anteriormente visto publicidade, mas às 

vezes a publicidade é daquelas coisas que passa um bocado ao lado e nem sequer 

absorvemos. Eu pelo menos falo por mim, às vezes tenho a televisão ligada e nem 

sequer estou a ouvir o que é que está a dar. Realmente essa pessoa falou-me nisso e eu 

vim ao centro, vim saber como é que era, como é que se processava e nesse mesmo dia 

fiz a minha inscrição então para vir fazer um B2, porque era a primeira etapa daquilo 

que eu necessitava pronto. Foi assim digamos que eu tomei conhecimento do centro e 

foi isso que me levou, foi realmente a oportunidade de trabalho. Em relação à minha 

idade no mínimo já é exigível um 6º ano. 

 

E: Como foi trabalhar a partir da história de vida? 

 

R: Eu acho que faz um certo sentido, pelo menos no meu ver digamos assim. Acho que 

faz sentido, porque é assim uma vez que vamos ser avaliados por aquilo que já 

passamos, isso é digamos uma avaliação prévia de tudo o que nós passamos até aqui. 

Portanto acho que faz bastante sentida esta situação da história de vida. Não achei 
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descabido, apesar que há pessoas que realmente acham. E as opiniões nisso, mesmo 

entre o grupo eram diversas. Há pessoas que acham que não faz sentido contarmos o 

que já fizemos ou por aquilo que já passamos. No meu ver vejo de outra forma. Acho 

que sim, que faz sentido para avaliação que estamos a ser neste caso supostos, não é. 

Estamos a ser avaliados a nossa vivência, a nossa história de vida tanto seja a nível 

profissional como neste caso inclusive familiar e inclusive pessoal. Portanto eu acho 

que sim, que faz sentido. 

 

E: Qual a sua opinião sobre as áreas de competências-chave? 

 

R: Para mim o maior grau de dificuldade, como é óbvio, acho que não devo ser 

excepção falar da matemática. Primeiro porquê, porque, tal e qual como acabei de dizer, 

vim de uma 4ª classe. Apanhar uma matemática diferente já é uma grande mudança. 

Apanhar a matemática nem que seja de um 5º, 6º ano não tem nada a ver com a 4ª classe 

e aos anos que foi. Essa foi uma das, se calhar digamos das etapas que eu tive mais 

difíceis de ultrapassar. Depois nas outras áreas talvez a TIC porque entretanto não 

mexia por questões profissionais anteriores nem por curiosidade própria. Para mim um 

computador era, tê-lo lá em casa para mim era um bibelot digamos assim pronto. 

Digamos que foi um descobrir, não posso dizer que tive dificuldade, que acho que até 

para aquilo que eu não mexia, acho que me desenrolei muito bem em relação àquilo que 

me foi proposto. Mas para mim foi um descobrir. Portanto digamos que foi as duas 

matérias que eu, eu costumo falar mais nestas duas, porque realmente, uma pela 

dificuldade e outra pela descoberta. As outras foi trabalhá-las de modo a adaptar-se 

àquilo que era proposto. A Linguagem e Comunicação, tirando a pontuação que eu acho 

que isso é um grande mal de nós termos sempre um calão a escrever e que a pontuação 

vacilamos sempre um bocadinho, tirando isso. Porque a nível de escrita e de leitura 

tanto no meu dia-a-dia, leitura principalmente gosto de ler, posso-me considerar que sou 

daquelas pessoas que até lê. Eu gosto de ler efectivamente. A nível da linguagem sou 

muito curiosa e como sou curiosa, normalmente presto muita atenção mesmo 

independentemente de ter ou não que utilizar. E digamos também que da minha 

actividade profissional anterior, tinha mesmo que saber trabalhar linguagem. Sempre 

lidei com público e isso acho que isso diz tudo. Temos… apanhamos diferentes pessoas 

digamos assim com estatutos diferentes em termos de linguagem e cultura inclusive. E é 

um bocado ter que me adaptar depois também a cada pessoa que me surgia não é. E isso 
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eu acho que trabalha-se muito a linguagem. Não é o trabalhar teórico, mas sim a prática. 

E como acabei de lhe dizer, como sou muito curiosa, gosto muito de aprender e de 

descobrir, isso ajudou-me se calhar também bastante. Portanto na linguagem penso que 

não foi, pelo menos é essa a minha opinião, não me assustaram digamos assim. 

 

E: E acha que essas áreas são relevantes? 

 

R: Acho que sim. Se calhar havia uma coisa ou outra que a gente no dia-a-dia não liga 

não é, porque é normal, pronto, mais ou menos é normal. Digamos não deveria de ser, 

mas eu acho que não há ninguém no dia-a-dia que ligue ao pormenor à mais ínfimo 

coisa não é. Mas, tirando isso, acho que sim. Que não houve assim nada que… Eu estou 

a tentar lembrar-me, porque entretanto eu estou a tentar lembrar do B2 que foi o que eu 

vim me propor. Entretanto eu saí desse processo com o B3 completo, porque entretanto 

eu transaccionei. Visto eu não ter o B2, tive que começar a etapa, como é óbvio, não 

podia dar um passo maior do que a perna como é lógico, ou seja, pôr a carroça à frente 

dos bois, que eu lembro-me que até foi a expressão que o senhor disse-me, uma 

expressão popular. Portanto tive que iniciar com B2 evidentemente que eu não tinha, 

entretanto quando chegamos a uma determinada altura do processo, foi proposto ao 

invés de fazer um exame de B2, fazer formação complementar para B3. E quando fui ao 

júri final sai com o B3 feito. Era esse o meu objectivo, apesar que ia por etapas como é 

lógico, que é assim que deveria ter sido. Acabei por conseguir fazê-lo de uma só vez. 

Foi só fazer a formação complementar e sai com o B3 efectivamente. 

 

E: E em termos do funcionamento do processo? 

 

R: Achei que estava correcto sinceramente. É assim. Eu sem querer, quando fiz os meus 

trabalhos de B2, sem querer tive coisas que já fiz de B3 sem saber. Ou seja fiz coisas 

sem saber que não era suposto estar a fazer para o B2. Eu já tinha adiantado o serviço. 

Portanto digamos que depois não houve muito além. As sessões complementares acho 

que sim, que faz todo o sentido, o caso da matemática por exemplo. Demos matéria que 

não era suposto no B2 e não era introduzida no B2. Mas acho que sim que fez todo o 

sentido, que se complementou digamos assim. Eu estou a falar nisto, porque por 

exemplo foi na TIc. Quando dei por mim fiz os trabalhos todos B2 e B3 e tudo o que 

havia para fazer. Portanto aí acabei por já ter a matéria feita antes de… Aconteceu que 
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eu precisei que me mandassem os trabalhos, que entretanto as fotocópias que eu tinha 

para fazer os trabalhos em casa estavam pouco legíveis. E eu pedi. Telefonei para cá e 

pedi e enviaram-me por fax. Ao imprimir, imprimi o trabalho todo como me mandaram. 

Mandaram-me o trabalho todo. Só que na realidade aquele trabalho era realmente B2 e 

B3. E eu acabei por não perceber que as folhas que eu tinha eram menos do que aquelas 

que me foram enviadas. Não liguei a isso. Acabei por fazer tudo, portanto foi essa a 

razão que eu fiz o trabalho todo. 

 

E: Como classificaria a equipa aqui do CNO? 

 

R: Eu apanhei a transacção de equipas, portanto nós começamos com um grupo de 

profissional e formadores, em que depois houve uma transacção. Apesar que a nível de 

formação, não, não tive formação nenhuma com a equipa nova exactamente, porque eu 

já tinha a formação toda feita. Foi depois a profissional que alterou e que nos 

acompanhou digamos só o fecho do processo e o júri. A nível de equipa acho que 

sinceramente e na minha opinião e não é estar a dizer-lhe só a si, já lhes disse a eles, 

antes pelo contrário nunca me inibi de lhes dizer directamente que acho que foram cinco 

estrelas. Eu costumo relevar sempre muito o profissional, porque acho que é o nosso elo 

principal. Acho que para mim sinceramente, não conhecendo outros, acho que foi 

realmente cinco estrelas, sem dúvida. 

 

E: Como decorreu a construção do seu portefólio? 

 

R: Essa foi a parte engraçada como eu costumo dizer, porque depois é assim, quando eu 

dei por mim tinha um processo enorme de trabalhos. Achei que até era um exagero ao 

pé de certos colegas, o meu processo era quase o quádruplo de alguns. Foi muito 

engraçado até eu própria depois ver aquilo tudo reunido, tudo junto. Acho que sim. 

Acho que até é bastante… Eu agora guardo aquilo até com uma certa nostalgia digamos 

assim, porque acho que é bastante positivo. E nós vermos depois todo o trabalho que é 

organizado e que é feito e da forma como nos dizem para organizar efectivamente. Foi 

sempre sendo organizado ao longo do tempo que fui fazendo a formação e depois neste 

caso o trabalho final. Mas fui sempre organizando. Tínhamos um índice digamos assim 

para poder formatar todo o processo a nível do dossier. E eu ao invés de fazer tudo no 

final porque houve quem fizesse, acabei por ir fazendo. Conforme ia tendo as etapas ia 
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fazendo. Estava praticamente feito, só depois houve o trabalho final que era mesmo o 

culminar digamos do processo que foi o que eu deixei mesmo para o fim. Houve quem 

fizesse antecipadamente, isso eu não fiz. Deixei mesmo para o final. Foi mesmo o que 

era para apresentar depois no júri. 

 

E: E como é que foi essa experiência do júri? 

 

R: Esse júri foi já está com os novos formadores. Pronto aí já não foi os nossos 

formadores que nos acompanharam. A única presença que tivemos foi do nosso 

profissional, entretanto ali na condição já de formador, apesar que ele digamos estava 

presente. Eu acho que é assim. É sempre um susto, um semi-susto, porque há sempre 

aquela sensação de exame, de avaliação, não é. E isso eu acho que assusta, pelo menos 

falo por mim, acho que assusta qualquer um. Depois é assim, nós apesar de sabermos 

como é o processo todo, parecendo que não, estamos a ser avaliados. E eu acho que 

basta isso. Falo por mim, não sou propriamente de palco, não gosto de estar a ser 

digamos vista, portanto tenho por hábito dizer que gosto mais de ficar sempre na 

retaguarda. Não faço questão de estar na fila da frente, ou seja, de estar visível. Faça o 

que fizer prefiro estar na retaguarda, portanto para mim foi o que me assustou mais, foi 

ter que estar visível. Porque depois, quanto ao trabalho estava feito, quanto à 

apresentação, como vê, falar é comigo mesmo. Fizemos um ensaio prévio para termos 

uma percepção e em casa fiz outros. No final depois senti muito alívio, sem dúvida 

nenhuma, uma sensação de… como hei de dizer… não de sucesso mas uma sensação de 

satisfação própria digamos assim. E porquê? Porque consegui e no meu caso volto a 

referir aquilo que eu disse anteriormente. Eu quando supostamente era para sair com B2 

e saio com B3 para mim foi realmente…eu quando agarrei no papel, aquele papel para 

mim dizia-me muito, como é lógico, não é. Acho que é uma sensação…sem dúvida 

como qualquer outra quando se alcança algo. Mas esta não foi excepção, 

independentemente de… eu até comentei com uma colega que parecíamos realmente 

uns garotos quando acabam de fazer o exame e saem eufóricos da sala porque tiveram 

positiva. Assim parecíamos nós. Mas realmente é…. A sensação acho que é normal, é 

de super satisfação claro conseguir aquilo. Empenhei-me muito. Eu até me assustei 

quando me disseram que transaccionava do B2 para o B3. Eu só disse eu não faço 

questão, porque realmente faço a etapa. Mas eles não se tivermos um consenso geral de 

todos, que era o que era necessário, é porque achamos que a Dália está preparada para 
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isso. Eu só dizia que não fazia questão. Por isso é que eu lhe digo para mim realmente 

foi uma dupla satisfação. 

 

E: Acha que este processo é credível? 

 

R:  Eu já tive esta conversa com colegas. E tenho colegas que… tenho amigas que são 

docentes também e uma delas o trabalho dela mesmo como docente não é num CNO, 

mas é similar, são cursos EFA. E um dia até tivemos uma conversa com ela acerca 

precisamente do CNO e eu estava-lhe a dizer a ela, em parte eu acho que é assim. 

Acredito que haja num 100% digamos de pessoas que vêm fazer este programa, acredito 

que se calhar haja uns 20% que se calhar possam não estar a ser bem avaliados, mas os 

outros 80% são muito positivos, porque acho que há muita gente com muitas 

competências e muitas capacidades que por não terem um certificado não são avaliadas 

como tal, não é. E isso eu acho costumo dizer que é uma discriminação de papéis, 

porque são só papéis, são só burocracia. Portanto eu acho que este reconhecimento, 

acho que esses 80% são um peso muito importante perante a nossa sociedade, que 

simplesmente precisava daquele papel para dizer sim senhor eu tenho estas 

competências. Faz muito sentido. Agora o meu certificado ser credível, acho que sim. 

Eu aprendi realmente com a vida. Tenho plena consciência disso. Acho que sim. Acho 

que se calhar tenho competência para trabalhar ao lado de determinadas pessoas que 

realmente fizeram de um 5º ano a um 9º. Tenho se calhar as competências que essa 

pessoa tem. Infelizmente nós sabemos que por vezes há pessoas com certificados, 

digamos assim, que por vezes não têm competência. Mas conseguiram alcançar 

realmente aquele objectivo. Eu acho que isto é bastante relevante sem dúvida nenhuma. 

 

E: Esta certificação já lhe trouxe alguns benefícios? 

 

R: Por ora ainda não, porque eu por enquanto ainda estou noutro projecto e ainda não 

consegui pôr o meu certificado em funcionamento. Mas tenho a certeza que me vai dar 

outras hipóteses. Quando vim para cá foi por isso, e já souberam que eu fiz o 9º e já me 

voltaram a convidar para ir para lá. Só que ainda não dei uso ao meu certificado porque 

ainda estou noutro projecto profissional pessoal, portanto é familiar. 

 

E: E em termos pessoais? 
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R: Aprendi bastante em qualquer das áreas, seja na matemática. Dou comigo a saber de 

coisas que se calhar não fazia ideia de que existiam. Cá está, nunca tinha lidado com 

elas. Tic mais uma vez, volto a falar. Eu hoje já faço coisas que garanto-lhe que se me 

dissessem que eu ia fazer aquilo algum dia eu dizia-lhe imediatamente está fora de 

questão. Outra mais valia também para mim neste processo todo, é porque tenho um 

filho que entrou este ano também para a primária, portanto para o 1º ano, e se calhar vai 

ser uma mais valia também ter um pouco mais de experiência, porque consigo se calhar 

compreender melhor aquilo que ele traz para casa e consigo descobrir melhor, por 

exemplo sei lá se eu agarrar num computador, consigo fazer descobertas que eu antes 

não conseguia fazer. E se calhar consigo lhe dar também a ele um bocadinho de apoio 

como mãe, neste caso, que já aprendi mais qualquer coisa. 

 

E: Quais são os pontos mais negativos deste processo? 

 

R: Eu não encontro, pessoalmente pelo facto de me ter empenhado e como os nossos 

trabalhos são feitos em casa eu acho, cá está, eu desenvolvi sempre bastante porque eu 

em casa trabalhei bastante qualquer dos trabalhos que eram propostos. Acho que as 

pessoas se entregando realmente a este processo como deve de ser, acho que não é 

necessário ser mais complementado. Aí vai é do critério pessoal de cada um. Eu acho 

que dificilmente muitos adultos iriam conseguir de outra forma. Porque levar os 

trabalhos para casa, ou num serrão, numa brecha ou num fim-de-semana, consegue-se ir 

fazendo, mas digamos diariamente para mim. É diferente, nós sabermos que temos um 

dia por semana, temos sessão e nós organizamos a nossa vida para aquele dia, mais ou 

menos dá para fazer as coisas de forma a se conseguir vir naquele dia, mas todos os dias 

não. 
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Temas Sub-temas 

 

Unidades de registo 1 2 3 

Expectativas e 

objectivos 

prévios 

Aprendizagem - soube disto através de uma pessoa amiga X   

- eu fiquei interessada porque aprender é sempre um objectivo X   

- depois foi o aprender  X  

- estar informado  X  

Motivos profissionais - por razões profissionais também  X  

- eu cheguei cá ao Centro (…) com uma suposta oportunidade de trabalho em que 

era-me exigido precisamente o 9º ano  

  X 

- foi isso que me levou realmente a oportunidade de trabalho   X 

Aspectos 

positivos do 

processo de 

RVCC 

Metodologia - benéfico para a minha situação  X  

- eu achei positivo X   

- foi, foi muito bom  X  

- achei engraçado  X  

- achei interessante  X  

- achei muito interessante  X  

- foi interessante  X  

- muito interessante  X  

- uma experiência nova  X  

- foi muito giro X   

- foi uma experiência boa  X  

- eu acho que faz um certo sentido uma vez que estamos a ser avaliados por aquilo 

que passamos 

  X 

- acho que faz bastante sentido   X 

- não achei descabido   X 

- foi giro, engraçado lembrar-me de histórias, no fundo que são o meu percurso de 

vida 

X   

 - a gente foi buscar assuntos que já tinham passado e já nem eram lembrado  X  

- a gente foi-se lembrando daquilo que passou durante a vida  X  

ANEXO O 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS AOS ADULTOS CERTIFICADOS NO NÍVEL BÁSICO 
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- a gente teve de ir buscar muitos assuntos que estavam perdidos  X  

- são coisas que custam a ser relembradas  X  

- porque a gente vai buscar coisas que são situações que a gente já viveu e que já 

estavam esquecidas 

 X  

- a gente vai buscar assuntos que já não lembrava  X  

A equipa do CNO - senti-me muito apoiada X   

- os professores são excelentes X   

- os professores foram excelentes  X  

- eles são todos fabulosos  X  

- acho que foram [a equipa] cinco estrelas   X 

- costumo relevar o profissional, porque acho que é o nosso principal   X 

- havia [uma relação] de pessoas da mesma idade e foi muito bom X   

- e a à vontade que a gente estava isso era o mais importante  X  

- ganhei bons amigos aqui nestes meses  X  

A construção do 

portefólio 

- foi muito giro X   

- essa foi a parte engraçada   X 

- acho que é bastante positivo   X 

- ficou bonito X   

- no fim é gratificante sentir que se fez um bom trabalho X   

- deu um trabalho imenso X   

- fui sempre organizando ao longo do tempo   X 

- agora guardo aquilo até com uma certa nostalgia   X 

Áreas de Competência-

Chave 

- pareceram todas interessantes X   

- achei interessante  X  

- achei todas interessantes  X  

- as três áreas achei interessantes  X  

- as três áreas foram interessantes  X  

- foram boas  X  

Linguagem e Não sentiram - a que eu me senti mais à vontade foi provavelmente na linguagem e comunicação X   
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Comunicação dificuldades - na Linguagem e Comunicação não me assustaram digamos assim   X 

- nunca tive grandes problemas em Português X   

- gostava de explorar histórias e portanto senti-me realmente à vontade X   

Sentiram  dificuldades - Linguagem e Comunicação porque tive sempre este problema  X  

- o Português foi sempre aquela disciplina pior  X  

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Sentiram dificuldades - tive de passar muita coisa para o computador que é um problema X   

- talvez a TIC porque entretanto não mexia por questões profissionais anteriores 

nem por curiosidade própria 

  X 

- trabalho com o computador mas até aqui não tinha explorado muito bem X   

- Internet não vou muitas vezes porque não tenho tempo X   

- apesar de pôr muito em prática X   

Descoberta - achei interessante a parte de TIC  X  

- foi um descobrir   X 

Matemática 

para a Vida 

Área muito interessante - a matemática eu gostei, por acaso foi uma área que eu gostei muito X   

- gosto de aprender e aquilo espicaçou-me um bocadinho X   

- há uma área que eu desde sempre gostei muito, foi a Matemática para a Vida  X  

- mais a Matemática para a Vida porque foi uma área de que eu gostei sempre  X  

Sentiram dificuldades - a matemática é uma disciplina muito complicada  X  

- para mim o maior grau de dificuldade (…) falar da matemática   X 

A sessão de 

júri 

Nervosismo - foi terrível, no sentido em que eu estava super nervosa X   

- foi um bocado complicado  X  

- é sempre um susto   X 

- eu acho que assusta   X 

- acho que assusta qualquer um   X 

- o que custa mais é começar  X  

- o que custa é a gente entrar e encarar com aquelas cinco ou seis pessoas que estão 

ali à nossa frente 

 X  

- o que me assustou mais foi ter que estar visível   X 

- a voz começa a tremer X   
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Emoção  - fartei-me de chorar X   

- no final depois senti muito alívio   X 

- parecíamos realmente uns garotos quando acabam de fazer o exame e saem 

eufóricos da sala porque tiveram positiva 

  X 

Avaliação - aquele momento é sempre prestar provas de alguma coisa X   

- há sempre aquela sensação de exame, de avaliação    

- estamos a ser avaliados   X 

- é um culminar de um trabalho que se fez e está ali posto à prova X   

Pontos 

negativos 

Pouca aprendizagem - aquilo que fizemos cá foi pouco X   

- no fundo isto que tivemos aqui foi muito curto X   

- isto é o que eu acho, que é pouco X   

- acho que foi pouco tempo  X  

- em relação a TIC também foi pouco X   

- acho é que devia haver mais X   

- eu gostava de ter mais tempo e de aprender mais X   

- se calhar é um bocadinho injusto em relação aquelas pessoas que andam aqueles 

anos todos 

X   

- senti que havia montes de coisas para aprender X   

Pouco tempo para cada 

uma das áreas 

- era muita matéria junta e muito em cima uma da outra  X  

 - para mim foi [fácil] X   

O RVCC e o 

ensino regular 

Superioridade do ensino 

regular face ao RVCC 

- acho que as pessoas naqueles anos todos devem aprender mais, estou a falar da 

escola mesmo 

X   

- se calhar não será justo para os outros X   

- eu acho que este 9º ano foi nos dar um estatuto que se calhar não é muito…não sei 

se é merecido 

X   

Validade do processo de 

RVCC 

- muito válida não tenha dúvida  X  

- acho que é credível X   

- eu para mim acho que é uma coisa que é válida, muito válida  X  

- acredito que haja num 100% digamos de pessoas que vêm fazer este programa,   X 
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acredito que se calhar haja uns 20% que se calhar possam estar a ser bem avaliados, 

mas os outros 80% são muito positivos 

- acho que esses 80% são um peso muito importante perante a nossa sociedade   X 

- acho que há muita gente com muitas competências e capacidades   X 

- o percurso que as pessoas têm também ensina muitas coisas X   

- Algumas coisas são importantes e se calhar não se aprendem na escola e vice-

versa 

X   

- é uma discriminação de papéis   X 

Vantagens da 

certificação 

Satisfação pessoal - deu-me uma satisfação pessoal X   

- isto é excelente para mim X   

- fiquei muito satisfeito com esta experiência  X  

- uma sensação de satisfação própria   X 

- tive orgulho naquilo que fiz  X  

- eu gostei de fazer  X  

Novas aprendizagens - já aprendi mais qualquer coisa   X 

- aprendi bastante em cada uma das áreas   X 

- consigo fazer descobertas que eu antes não conseguia fazer   X 

- dou por mim a saber de coisas que se calhar não fazia ideia de que existiam   X 

Apoio escolar  aos filhos - consigo a ele também lhe dar [o filho] a ele um bocadinho de apoio como mãe   X 

- consigo se calhar compreender melhor aquilo que ele [o filho] traz para casa   X 

Acesso a outras 

formações 

- se eu não tivesse o 9º ano já não podia concorrer [ao curso de energias 

renováveis] 

 X  



ANEXO P 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO ADULTO  1 (NÍVEL SECUNDÁRIO) 

 

E: Quais as suas expectativas quando se inscreveu? 

 

R: Aliás e isso que torna o meu processo mais simples e mais rico. Eu tinha frequências 

académicas, portanto já tinha a frequência do 2º ano de direito em Portugal e a 

frequência do 1º ano de Políticas e Relações Internacionais em Inglaterra. E quando por 

força das circunstâncias tive que solicitar o meu certificado de habilitações constatei que 

só tinha o 8º ano de escolaridade. Isto porque eu entrei na universidade em Portugal 

através do had-hoc, o antigo had-hoc, que hoje acho que se chama Maiores de 23. Eu 

entrei através do had-hoc também com muito orgulho e bastante brilhantismo. E vi que 

tinha ali uma lacuna, um hiato entre o secundário e o universitário. E então propus-me, 

porque eu também sou uma pessoa de desafios a mim próprio. Propus-me dado que tive 

conhecimento, porque isto tem sido uma bandeira política, por isso tão bem 

propagandeado. Aproveitei a oportunidade para avançar e foi isso que me fez correr 

aqui à Madeira Torres, propor-me para fazer o 12º ano. Expliquei a minha situação, 

porque não sabia se era adaptável ou não, se havia legislação que fizesse a cobertura de 

uma situação destas. Todos os formadores e professores que encontrei excepcionais, 

explicaram-me logo que era possível. E então avancei. Isso para poder de hoje para o 

futuro, poder dizer que tenho o 12º ano, de uma forma diferente, não interessa, mas 

tenho. E já tenho as frequências académicas e se tudo correr bem hei-de começar a 

universidade este ano. Aliás assim que acabei aqui as Novas Oportunidades fui logo 

fazer um curso de formação no Cenfim, formação de formadores, que já está concluída, 

uma vez mais com uma excelente nota e este ano é isso que me proponho. Em Setembro 

é entrar na universidade, concluir desta feita a licenciatura que não conclui quando 

deveria ter concluído. 

 

E: Terminou com quantos créditos? 

 

R: Com 83 créditos. Aliás a professora Catarina, que foi a minha orientadora. Quando 

ela me perguntava o que é que eu pretendia, porque normalmente os candidatos quando 

entram neste processo querem despachar-se. Eu disse logo que num universo de 88, eu 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 188 

queria 89, porque o crédito a mais era para o trabalho. E ela ria-se. Ela no princípio não 

acreditava como é lógico, pensava que com toda a experiência de vida que tenho, com 

todos os conhecimentos que alcancei, pensava que eu iria obter de facto uma boa 

prestação, mas nunca passar a barreira mítica dos 80. Mas com o tempo ela habituou-se 

à ideia e só não fui mesmo aos 88 por dois motivos. Primeiro, porque já estava muito 

próximo o dia da certificação e eu também já estava de certa forma saturado, saturado 

no bom sentido, tinha sido muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho. E depois 

porque há determinado tipo de créditos, e é a grande brecha deste programa, há 

determinado tipo de créditos que nenhum candidato nunca vai alcançar. São créditos 

que é mesmo só para estar ali, porque ninguém os vai fazer, porque só fará esse tipo de 

créditos quem for licenciado, nomeadamente sobre arquitectura, foi um dos que eu 

falhei como é lógico. 

 

E: Há pouco dizia-me que este 12º era de uma forma diferente, nomeadamente pela 

metodologia. O que pensa desta metodologia? 

 

R: Isto é o que eu defendo há muitos anos, porque eu já fui director de formação 

profissional e já estive ligado a uma escola técnico-profissional e foi sempre uma coisa 

que eu defendi. Quando há muitos anos já se falava que deveria ser a escolaridade 

mínima o 12º ano, sempre defendi que em determinado tipo de alunos, em determinado 

tipo de áreas de ensino, o ensino individualizado é o melhor desde que se permita ao 

candidato poder escolher as áreas em que ele acha que é bom e depois sim ter alguém 

por trás, alguém ou várias pessoas por trás que o ajudem a desenvolver esses talentos. 

Portanto eu de facto defendo que este programa, por isso é que eu digo de uma forma 

diferente consegui o 12º ano, e ainda bem, porque veio ao encontro do que eu defendo e 

daquilo que para mim de facto era importante. Ou seja o individualismo devidamente 

orientado e devidamente canalizado para uma meta, em que se permite ao formando 

fazer uso do seu tempo como bem quer. 

 

E: E quanto ao referencial? 

 

R: Concordo absolutamente com as áreas, embora tenha dito aos formadores que o meu 

calcanhar de Aquiles é a parte de Ciências e foi aí que eu desenvolvi mais e mais 

trabalhos para conseguir os meus créditos. Eu escrevi três mil folhas, eles coitados já 
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estavam saturados de ler, fiz nove pastas. Mas as áreas que o referencial indica acho que 

são excelentes, tanto no aspecto da pessoa em si como depois na parte de ciência. Eu 

concordo absolutamente com as três áreas. A única coisa que eu acho que o referencial 

falha, dentro dessas áreas é aquilo que eu já referi há bocadinho, que há determinado 

tipo de créditos que ninguém vai fazer. Isso venha lá quem vier defender uma ideia 

contrária, pelo menos a mim teriam de me provar como é que se consegue. A outra é 

uma situação que a mim não me afecta. O referencial é escrito para Jesuítas. È muito 

hermético. A linguagem que utilizam não é para os formandos que vão fazer o 12º, 

porque quem fez isto não fez isto para os formandos. Quando dizem que os formandos 

devem ir à Internet, fazer o download do referencial e orientar-se através dali. Não. É 

uma linguagem hermética, casuística e muito poucas pessoas vão lá chegar. E ainda por 

cima no decurso do processo, nasce uma legislação a alterar todo o sistema de créditos. 

A linguagem é um entrave enorme, aliás eu acho que li cinco ou seis folhas do 

referencial, parei pura e simplesmente. A maior parte do texto eu dominava, por sei os 

sinónimos, os significados e fazia as adaptações por mim próprio, mas desisti porque eu 

não domino os termos todos do léxico português e vou ter que estar aqui com um 

dicionário ao lado sempre para entender o que querem dizer. Limitei-me já em pleno 

processo a fazer as minhas próprias grelhas para eu entender como é que o processo 

deveria ser desenvolvido, até foi a partir das minhas grelhas que construí os meus 

créditos. Tornei o processo mais simples, aliás grelhas essas que depois passei a outras 

pessoas. Fui procurando informação para simplificar o meu entendimento. Se eu me 

fosse basear só no referencial, não chegava a lado nenhum. E eu com muito orgulho e 

também modéstia sou muito bom em português. Mas eu teria muita dificuldade se me 

tivesse guiado só pelo referencial. É abstracto, hermético, uma linguagem pronto, 

portanto não. Mas eu gosto de dificuldades, de desafio se aquilo que eu encontrei neste 

processo todo das Novas Oportunidades com aquelas dificuldades todas iniciais deram 

muito gozo, eu sabia que tinha de ultrapassar tudo isso e depois foi a parte mais 

interessante e aquela que mais me motivou que foi a pesquisa, fazer os trabalhos para 

ganhar os créditos. 

 

E: E como é que avaliaria aqui o funcionamento do Centro? 

 

R: Eu quero dizer que em termos de acompanhamento, em termos de ensino, em termos 

de mimos, porque também numa situação destas o formando precisa de muito mimo, 
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porque são pessoas com 50, 40, 60 que facilmente podem desanimar a meio do 

percurso. Portanto em termos de mimos, de ensino, de acompanhamento, de incentivo, 

eu posso dizer com muita propriedade que a Madeira Torres está recheada de excelentes 

e excepcionais formadores. São pessoas incríveis e se não houve mais certificações na 

minha altura não se deve a falha desta equipa excepcional. Não se deve, até porque eu 

acompanhei. Deve-se a dois motivos essenciais. O primeiro porque o próprio sistema 

não estava operacional para se poder produzir mais certificações. E depois porque 

aquilo que é induzido à equipa numa fase inicial para poder passar aos candidatos, 

porque eu estive presente numa reunião com 20 pessoas ou 15, já não me lembro bem. 

Aquilo que eles no transmitiram então as pessoas ficaram receptivas de imediato, 

porque isto não é tão difícil quanto possa parecer. É lógico que depois vem toda uma 

série de alterações e as pessoas desanimaram. As pessoas começaram: não isto já não é 

para mim, isto já dá muito trabalho. E este processo para além de ser interessantíssimo e 

que deve ser incentivado. Aliás este sistema devia ser oficializado como um sistema de 

ensino. Se não houve mais certificações, foi só por isso, porque a mensagem que se 

transmitiu de início, e que não foi por culpa da equipa, eles tudo fizeram para cativar as 

pessoas. Mas a mensagem que transmitiram de início produziu um efeito e depois a 

legislação que vem a seguir matou esse efeito e as pessoas espantaram-se. Podia-se 

simplificar o sistema de créditos até para motivar mais as pessoas. 

 

E: E a construção do portefólio como é que foi? 

 

R: A minha foi simples, porque é assim. Uma das coisas a que me habituei desde o 

início do processo foi levar as coisas organizadas. E portanto, quando cheguei ao fim do 

processo, já numa fase quase última e que a professora Catarina começaram a falar 

connosco e dizer vamos fazer o portefóilio, eu limitei-me a perguntar se havia uma ideia 

básica de como apresentar. Eles quando me disseram como deveria ser, eu interiormente 

ri-me, e disse então pronto, então já tenho o meu feito, porque fui fazendo ao longo do 

processo e quando cheguei ao fim só tive de fazer uma segunda versão da minha 

história de vida, complementá-la um pouco mais até para reforçar determinados 

créditos. Mas eu tive uma condição que me ajudou bastante. Eu estava desempregado, 

eu tinha tempo para me dedicar.  

 

E: Fale-me um pouco do momento do júri. 
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R: Nós os três estávamos bastante apreensivos, embora talvez eu fosse aquele que 

estava menos preocupado, porque sempre me habituei a fazer exames orais. Estávamos 

os três apreensivos, porque não sabíamos o que é que nos ia aparecer pela frente. Aliás 

eu perguntava ao Prof Júlio, numa das preparações que fizemos, dois dias antes, mas ó 

prof vão me dizer para eu ler alguma coisa, vão me dizer para falar sobre algum dos 

trabalhos que eu escrevi. Não, Luís não te preocupes. E quando chegou o dia foi com 

bastante satisfação que verificamos que o processo é diferente, é muito mais simples, é 

bastante agradável. E eu acho que é bastante importante esse dia. Isto porque, depois de 

todo um processo feito, o formando, esse dia é importante para o formando, porque é o 

dia do reconhecimento. E eu acho que esse dia deve se manter sempre, o dia da 

certificação. E nós tivemos a grata fortuna de ter um avaliador externo simplesmente 

excepcional, topo de gama, cinco estrelas, que pura e simplesmente ouviu e viu as 

apresentações que cada um de nós fez e no final é que falou, enalteceu as qualidades de 

cada um e incentivou à continuação, a não parar. É um dia marcante. 

 

E: Disse-me há pouco é um 12º diferente, eu pergunto se é um 12º credível? 

 

R: É. Porque um pescador ou um agricultor pode saber muito da vida. As Novas 

Oportunidades, como já lhe dizia há bocado e insisto na ideia, deve passar o mais 

depressa possível a ser um sistema de ensino oficial, porque é muito importante. Há 

pessoas que, e nós não podemos pensar só em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, nós temos 

que pensar nos pequenos centros e temos que alargar esses horizontes a essas pessoas, 

fazê-las sentir que podem aprender, que devem aprender.  

 

E: Considera que este processo lhe trouxe alguma vantagem a nível pessoal, profissional 

e social? 

 

R: A nível pessoal já falamos. Gosto de desafios, ganhei mais uma batalha e foi muito 

importante para mim em termos pessoais e agora tenho é outros horizontes., porque 

tenho interesse em aprender. Em termos profissionais, é muito difícil. É muito difícil, 

porque em Portugal só não é velho para trabalhar quem é administrador de banco ou 

político. Esses podem trabalhar até aos 80 anos. Todas as pessoas que não tenham este 

estatuto a partir dos 35 anos são velhos para trabalhar. Eu tenho 51 anos. Não vou ter 
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uma oportunidade tão rápida quanto desejo para arranjar emprego, até porque tenho um 

problema enorme, que é sempre que me é concedido o privilégio de uma entrevista e 

que eu entrego o meu currículo e os meus documentos, dizem logo que não têm 

ordenado para me pagar. Sim senhor, de hoje para o futuro, posso dizer que já tenho o 

12º ano e frequências académicas e que estou numa fase de licenciatura. Agora não 

prevejo a médio prazo que vá conseguir um emprego.  

 

E: E em termos sociais? 

 

R: A mim não alterou nada. Aquilo que eu quero é continuar a estudar. Em termos 

sociais não me alterou nada, continuo a ser o mesmo. Foi essencialmente um ganho 

pessoal e quero ter muitos mais ganhos pessoais na minha vida. Aliás este ano quero 

publicar o meu segundo livro, quero tirar a carta de condução. E é em Setembro o 

ensino superior na área dos estudos europeus. Portanto, o que eu vim a ganhar com as 

Novas Oportunidades foi um maior enriquecimento, foi lembrar-me como é que se 

estuda e trazer-me um novo entusiasmo para outros voos.  

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO ADULTO 2 (NÍVEL SECUNDÁRIO) 

 

E: Quais eram as suas expectativas quando chegou aqui ao centro? 

 

R: Em primeiro lugar, a minha candidatura foi através de uma amiga. Eu não estava 

sequer a pensar entrar nisto. Ela entretanto acabou até por desistir e eu ainda estive a 

pensar se realmente seguiria para a frente ou não. Mas ela inscreveu-me, eu vim, 

comecei a ter contacto com os professores, comecei a gostar e entusiasmei-me. Pensei 

ao princípio que não era capaz de conseguir realmente concluir, porque apesar daquilo 

que se ouve é bastante complexo. Eu acho que é complexo e faz-nos trabalhar realmente 

um bocadinho e pesquisar muito. Para mim que já não trabalhava e não estudava há uma 

série de anos foi um bocadinho complicado. Mas gostei muito. 

 

E: E da metodologia? 

 

R: Gostei mas para ser sincera nas primeiras sessões eu não conseguia bem enquadrar-

me naquilo que me estavam a transmitir. Eu às vezes chegava a casa e tinha a sensação 
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que não percebia nada daquilo que os professores queriam incutir-nos. Mas pronto 

depois fui fazendo os trabalhos e correu com sucesso pelo que os professores foram 

dizendo.  

 

E: E qual a sua opinião sobre o referencial? 

 

R: Complicadíssimo. Muito complicado. Eu gostei sempre mais da cidadania e da 

profissionalidade, mas achei sempre muito complicado a interpretação e às vezes 

procurava a ajuda do meu marido numa coisa ou outra para tentar perceber bem o que é 

que era pedido. Mas é difícil. Ainda hoje às vezes não entendo bem. Eu de princípio é 

como lhe estou a dizer achei tudo muito complicado. Mas conforme fui fazendo os 

trabalhos à medida que me eram solicitados e os trabalhos estavam sempre bons, era 

porque eu realmente tinha percebido o que era pedido. Portanto, eu, a minha 

perspectiva, o primeiro impacto é que era difícil, mas depois fui fazendo, fui superando 

e passando estas etapas e acho que correu muito bem. O primeiro impacto acho que é 

assustador mesmo. Eu cheguei a casa e mostrei ao meu marido, aliás ele é que me tirou 

da Internet e começamos a ler e ele até me disse: eu já tinha olhado e acho assim um 

bocadinho. Às tantas a pessoa não sabe se está a perceber bem aquilo que está a ler ou 

não. Depois foram aquelas duas sessões com a professora Carla e ela foi falando mais 

do referencial e pronto depois foram os trabalhos. Não foi assim muito complicado, foi 

mesmo aquele primeiro impacto. 

 

E: E o que é que achou da forma como o processo estava organizado? 

 

R: Eu não sei se toda a gente teve a mesma sorte que eu, porque todos os professores 

que eu tive o prazer de conhecer e com quem trabalhei nisto que foi mais ou menos um 

ano eram excepcionais. Explicavam muitíssimo bem. Eu acabei por depois não cumprir 

com a professora Carla, porque era para ir a júri em Julho e entretanto já tinha marcado 

férias e fui só em Setembro. Tive entretanto depois contacto com o professor Júlio com 

quem ainda estive algum tempo, mas mais com ela. E gostei de todos. De uma forma 

geral adorei trabalhar com a professora Palmira, penso que é uma pessoa fantástica e 

têm todos muito boa vontade de ajudar e estão sempre disponíveis. Quanto tinha 

dúvidas… Também estava muito à vontade a falar com eles, mesmo aqui à noite e tirava 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 194 

as minhas dúvidas e se era preciso ligava e mesmo pelo telefone eles às vezes ajudavam. 

Correu bem sim. 

 

E: E fazer o portefólio? 

 

R: Eu trouxe o portefólio assim num dossier e pus lá os trabalhos e pronto, porque eu 

não tinha muito bem a noção do que é que era um portefólio. O professor Júlio depois é 

que me esteve a ajudar a reagrupar os trabalhos, a fazer os respectivos separadores. 

Inclui o filme também… na altura eu fui militar da Força Aérea. Inclui o filme da 

recruta, a passagem pela Força Área, fotografias e outros documentos que achei 

importantes e relevantes ao longo da minha vida, do meu percurso profissional.  

 

E: E a informática? 

 

R: Já lidava com o computador, mas tive que reaprender muitas coisas. Já não 

trabalhava. Eu sai da Força Área em 95. Depois trabalhei ainda numa firma, que tinha 

também de trabalhar com computadores mais dois anos mais ou menos. Entretanto tive 

no Kitmarket como chefe de balcão numa loja nas Olaias e depois fiquei em casa. 

Portanto eu fiquei em casa em 98. Nunca mais trabalhei. Foi muito difícil. Aí tive um 

bocadinho ajuda do meu marido em casa, que ele lá me ia explicando umas coisinhas e 

a professora Carla também. Mas fui fazendo. Correu bem. 

 

E: E o sistema de créditos? 

 

R: Eu acho que hoje em dia mesmo a nível de faculdades e mesmo 12º normal, se se 

possa chamar normal, acho que o maçudo é sempre a apresentação de trabalhos. É 

trabalhos e trabalhos. Pensei que não era assim de início. Pensei que era mais tipo 

matéria, que tinha matéria para nós estudarmos. Mas, pronto, hoje em dia, já percebi 

que realmente chegando a este patamar, rege-se mais ou menos assim. Acho que é 

normal. Apesar de eu achar que é assim um bocadinho…ficamos às vezes com a 

sensação… aprendemos claro, tomamos conhecimento, damos novas matérias, coisas 

que eu não tinha sequer a ideia que eram assim. Mas pronto pensei que era mais mesmo 

matéria para eu estudar e para fixar e não só o compreender. E alguns colegas que 

desistiram também pensavam que era assim, por isso desistiram. Eu acho que nem toda 
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a gente consegue fazer. Eu acho que é muito complicado para muita gente. Eu respeitei 

sempre os prazos. Foi uma regra que impus a mim mesma, porque o facto de a 

professora marcar sessões, nós virmos e não trazermos o trabalho, acho que é uma falta 

de respeito. Ou damos uma justificação realmente pela qual não conseguimos fazer ou 

se tivemos dúvidas ou se houve um imprevisto, porque muitos dos colegas…eu acho 

que do meu grupo só eu é que fiz. Os outros desistiram ou então andam por aí. Eu acho 

que as pessoas pensavam que estavam na escola assim pronto. Eu também me sentia 

assim um bocadito às vezes… Pensava então afinal. Chegou a uma situação em que eu 

apresentei o meu trabalho, lá está, eu fiz sempre os trabalhos na data que me pediram, 

sempre, sempre, sempre. A única coisa que não cumpri foi o júri no final. Tive tanta 

pena, mas não dava mesmo. E eu cheguei a apresentar o meu trabalho e vir a sessões 

seguintes para outros colegas apresentarem e eles pura e simplesmente não traziam o 

trabalho. E vinha em vão. É isso que eu acho que também não está bem, porque se a 

pessoa não pode, explica porquê, mas as pessoas não davam justificação nenhuma e a 

professora Carla ligava e diziam que não sabiam, não tinham feito, não percebiam. Mas 

não se davam ao trabalho de ligar a perguntar como é que se faz então.  

 

E: E a ida a júri? 

 

R: Eu chorei muito. Eu fiquei muito emocionada, mas correu bem. Foi um momento 

bonito, foi uma data especial. Gostei muito. Não sei se o facto de ter chorado se era 

nervos acumulados. Não sei. Mas ficamos sempre um bocado nervosos. Ainda para 

mais eu pensei que nunca mais ia fazer o 12º, portanto é sempre aquela emoção. Se não 

fosse a minha amiga a inscrever-me, não teria vindo. É uma coisa que realmente deu 

muito trabalho, a mim deu-me muito trabalho, porque tive que fazer muita pesquisa e eu 

já não estava nada habituada como já lhe disse e escrever muito. Eu por acaso gosto, 

mas pronto eu pensei não vou fazer nada de jeito e vão me mandar para casa.  

 

E: Trouxe-lhe alguns benefícios esta certificação? 

 

R: Eu ainda não procurei. Eu estou a pensar procurar..nas Caldas da Rainha, creio que 

há uma escola de decoração de interiores e coisas assim e eu gostava de me dedicar um 

bocadinho a essa área, mas sinceramente ainda não fiz uso de. 
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E: E em termos pessoais? 

 

R: Fiquei satisfeita, claro. Dá outro ânimo, dá outro alento. Ainda para mais quando 

pensei que já não era possível. Deu-me vontade de continuar, de aprender.  

 

E: Considera que esta certificação é válida e credível? 

 

R: Depois de ver pessoas a concluir o 12º e fazer por exemplo cursos que não tinham 

nada a ver com estes, que se baseiam praticamente em trabalhos e pesquisas, eu creio 

que é, porque eu não vejo por exemplo um rapaz ou uma rapariga que tire o 12º normal 

que tenha muito mais conhecimento a nível social e económico. Tivemos que abranger 

uma série de áreas que nos fez saber um bocadinho de cada coisa. Eu acho que sim. Isso 

é como, eu acho que se concorresse a um emprego e uma pessoa que acaba o 12º com 

17 ou 18 anos se calhar teria muito mais capacidade para já pela idade também e pela 

experiência que já tive. Mas já penso de outra maneira depois também de ter feito. Eu 

acho que é muito difícil a conclusão de todos os trabalhos e fazê-los como deve de ser. 

Tive muito trabalho a pesquisar e reaprender tudo no computador. Aquelas pequenas 

coisas que estão cá, mas nós já não trabalhamos com isso há tanto tempo. Eu sei que as 

pessoas não pensam assim. Eu tenho essa noção. Mas eu creio que é errado.   

 

E: Quanto tempo é que durou o seu processo? 

 

R: Eu iniciei em Dezembro de 2007 e era para ir a júri em Julho de 2008. Aí já tinha 

tudo completado, mas como pronto já estava de férias, fui então em Setembro. Foi 

relativamente rápido e até acho que foram poucas sessões. Foram poucas, às vezes que 

vim, resolvíamos aqui o que era para resolver rapidamente, porque eu só tive 2 sessões 

em grupo. A partir daí os outros ficaram com os trabalhos para trás e eu fui avançando. 

Lá está. Depois fui sempre sozinha. Não sei se será por isso que contactei mais com os 

professores e que foi mais fácil. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO ADULTO 3 (NÍVEL SECUNDÁRIO) 

 

E: Com que objectivos e expectativas chegou aqui ao centro? 
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R: As expectativas eram enormes porque há muito que eu pensava em acabar o 12º ano. 

Vi nas Novas Oportunidades essa possibilidade. Em termos de expectativas 

profissionais era aquilo que mais me motivava, embora nós saibamos que na função 

pública não temos grandes hipóteses de subir, está tudo congelado. Mas pronto também 

a valorização pessoal motivava-me para isso. Eu já tinha começado os estudos no 

ensino recorrente, mas por motivos pessoais e profissionais, fui trabalhar para Lisboa, 

não chegava cá a horas das aulas, portanto tive de abandonar esse projecto também. 

Quando veio as Novas Oportunidades, inscrevi-me e realmente pensei, está aqui a 

minha oportunidade de fazer aquilo que queria fazer. Foi mais nessa perspectiva. Depois 

quando comecei a vir, comecei a achar tudo muito difícil, tudo muito difícil. O 

referencial é muito complexo. É complicado de entender em muitos aspectos. É 

verdade, é muito complicado de entender. Claro que depois com a ajuda dos 

profissionais, vamos lá chegando e foi assim que eu consegui desenvolver. Uma das 

coisas que eu me propus foi fazer aquilo em pouco tempo e fiz. Acabei no dia 25, fiz a 

minha apresentação final. Isto começou em Novembro. Demorou mais do que o que eu 

pensava. Pensei que as coisas fossem mais depressa, mas percebi o porquê. Porque no 

início também era um grupo. As coisas foram apresentadas todas em grupo e depois à 

medida que fomos desenvolvendo é que fomo-nos separando. Em termos de tempo para 

me dedicar ao projecto, também era complicado porque como vê ando sempre a correr, 

atrasada, a casa, o filho, pronto é tudo muito complicado. Tirei férias para acabar o 

projecto e foi assim que eu consegui. As minhas férias do ano passado foram passadas a 

trabalhar nisto para conseguir chegar àquela altura e conseguir ter tudo pronto. 

 

E: O que achou da metodologia proposta? 

 

R: Eu quando me inscrevi já sabia mais ou menos o que é que teria de fazer. Teria de ser 

avaliada em função da minha história de vida. Aí tudo bem. Já tinha essa ideia, o que eu 

não tinha a ideia é depois daquele referencial muito complexo com aquelas áreas 

técnicas todas, que há muitas coisas que não fazem parte da nossa vida, não fazem. E foi 

aí que eu senti mais dificuldade foi na parte dos sistemas técnicos, nessa área, 

desenvolver algumas áreas em que eu realmente não tinha conhecimento. A ideia da 

história de vida não me surpreendeu porque eu já estava à espera disso. Agora é assim, 

nós temos uma ideia. Quando começamos a escrever, vêm-nos muitas coisas que até 

estão um bocado esquecidas, portanto eu revivi muita coisa na minha vida que já não 
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me lembrava e que a pouco e pouco ia escrevendo. Chegava lá à frente e pensava mas 

ali assim esqueci-me de escrever aquilo e aquilo. Voltava para trás. Foi uma nostalgia, 

mas no bom sentido. Foi bastante agradável escrever sobre isso tudo. 

 

E: Qual a sua opinião sobre o referencial? 

 

R: Muito complexo. Pareceu-me muito complexo. É assim, em todos os aspectos. 

Primeiro pela extensão daquilo tudo. Depois pela linguagem utilizada, que não é 

acessível a muita gente. Eu tenho alguns estudos, até trabalho numa área que tenho 

bastante competências em termos de linguagem, mas eu imagino as outras pessoas. Se 

foi para mim difícil compreender muitas coisas, imagino outras pessoas que vêm agora 

do 9º ano, vão ter muito mais dificuldades. Senti dificuldades em perceber como é que 

aquilo funcionava. Para mim aquelas fichas exemplo eram um martírio. Eu pensava 

desenvolver um tema, mas depois pegava na ficha-exemplo e não tinha nada a ver com 

aquilo que eu imaginava. Mas o que é que eu tenho de escrever? Mas eu tenho de 

desenvolver isto desta maneira? Aquilo fazia-me confusão. Porque é assim, se calhar é 

mesmo o falta de conhecimento da matéria, não é porque nós temos uma ideia e depois 

vemos uma ficha-exemplo, mas tenho de desenvolver este o 1, o 2, o 3 desta maneira, 

pensava que era doutra maneira. A ficha-exemplo para quem não tem conhecimento de 

causa tem mesmo de seguir por ali, senão não se consegue orientar. Vai escrever, 

escrever e não diz nada do que é preciso para reconhecimento, não é. 

 

E: O que achou da forma de organização do processo? 

 

R: Eu acho que todo o material dado aqui é muito importante para nós nos 

conseguirmos orientar, porque se não tivéssemos isso então não sei. Não sei como é que 

está a taxa de desistência, mas eu tenho impressão que aí sim seria muito elevada. 

Porque isso realmente, esses materiais são muito importantes, porque nós quando vimos 

cá falar com os técnicos e quando vamos para casa pensamos eu já percebi mais isto, 

agora vou ter de fazer assim ou assado. Em casa o trabalho torna-se mais fácil, pois já 

percebemos onde é que eles querem chegar com aquele texto complicado. Isso ajuda 

imenso. E estou convencida que se não houvesse esse apoio dos técnicos, se não 

houvesse essa abertura para virmos cá quando fosse preciso, que as coisas seriam mais 

complicadas. Se dúvida complicava o processo. 
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E: Como é que classificaria o trabalho aqui da equipa? 

 

R: Excelentes. Acho que está uma equipa super-profissional, competente, disponível. 

Acho que estava muito bem. 

 

E: Depois teve de construir o portefólio? 

 

R: Nós no nosso trabalho, falo por mim em termos de arquivo, estamos habituados a 

arquivar coisas e a pôr alguma ordem e lógica nas coisas. Portanto é seguir um pouco 

esse raciocínio, embora adaptando, não pode ser um dossier com umas coisinhas como 

nos fazemos lá no serviço. Tem de ser uma coisa diferente. É assim, tive algumas 

dificuldades em formar aquele portefólio de maneira como o apresentei no fim. Mas foi 

a pouco e pouco quer dizer. Eu fiz um estudo, vim cá falei com o meu orientador. Ele 

disse-me, olhe isto acho que fica melhor assim ou melhor assado e as coisas foram 

fluindo normalmente. Não se tornou tão difícil. 

 

E: Fale-me um pouco do dia da sessão de júri? 

 

R: Um dia de nervos, porque é assim, não havia ninguém para contar o que tinha 

acontecido anteriormente. Fomos os primeiros. Não tínhamos ideia de como era. 

Sabíamos, porque entretanto viemos fazer dois ensaios, que íamos estar a falar assim 

para a equipa toda ali à nossa frente. No meu caso eu ia falar de coisas da minha vida 

que ainda me chocam muito, ainda me custa falar delas. A escrever não custava tanto, a 

falar era diferente. E uma pessoa começa… acaba por ficar nervosa por causa dessas 

coisas todas. Portanto é a situação que é completamente nova e ninguém sabe como vai 

ser, porque nunca aconteceu ainda. É estar à frente de pessoas que não conhecemos. É 

estar a falar de situações que não nos é de todo agradável falar. É uma tensão muito 

grande, mas correu bem. E foi também o formar aquele power-point com princípio, 

meio e fim de acordo com aquilo que nós queremos falar. Portanto isso também foi… 

foi um bocadinho complicado porque é assim. Eu falo por mim que não tenho 

experiência em power-point. Sei criar uns documentos e pronto. Agora fazer aquelas 

coisas todas é um bocadinho mais complicado. Mas deu-me gozo fazer aquilo, gostei de 

fazer aquilo e depois ver o produto final, valoriza. Ficamos…valeu a pena chegar aqui e 
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tal. Depois foi muito bom ouvir os comentários. O avaliador externo até era simpático. 

Falou-nos logo quando chegou e tal. Pareceu-nos que não estava ali a censurar, pareceu-

nos pôr logo à vontade. Falou só no fim. Deixou-nos apresentar tudo. No fim é que 

falou. Mas eu não conhecia aquele senhor, havia outros professores que eu também não 

cheguei a conviver com eles e estavam ali, não é, não sabiam nada da minha vida. 

Tinham se calhar acompanhado alguma parte do processo, mas eu falar para eles era 

incomodativo, um bocadinho…A tensão… Acho que naquele dias estava super nervosa. 

 

E: Qual a área que lhe causou mais dificuldade? 

 

R: A área dos sistemas técnicos. Para mim foi… É daquelas coisas mesmo que não 

correm no meu dia-a-dia e desenvolver aquelas áreas foi complicado. Foi mais à base de 

pesquisa. Foi procurar, tirar daqui, tirar dacolá, compor. Foi preciso muitas horas de 

trabalho. Muitas noites, muitos sábados, muitos domingos passados ali à frente. Foi 

mesmo a área que me custou mais.  

 

E: E a língua estrangeira? 

 

R: Para mim era um bicho de sete cabeças no início. Aí eu já sabia que ia ter 

dificuldades, porque eu estudei inglês, mas nunca pratiquei. Muita coisa já não me 

lembro. Já não sei construir frases, não sei falar. Isso é logo motivo, pensa-se não vou 

conseguir , mais vale desistir já. Mas não, pensei, vou fazer e depois logo se vê. Mesmo 

que o inglês fique para o fim, logo se vê, pensei eu. Mas não ficou para o fim. Depois a 

professora chamou-me, fez-nos um teste, havia umas coisitas que eu até conseguia 

perceber. Depois ele pediu-nos para fazer um documento por escrito com um dicionário 

e tal, em casa. É diferente de uma pessoa perceber e escrever logo um texto. Demorou 

algum tempo a fazer, mas depois mandei. Aquilo até correu bem, depois ela marcou o 

exame. Tivemos uma preparação também para ela nos avaliar um pouco, para ver 

também o que é que nos podia perguntar. Não correu assim muito mal. Tive mais 

dificuldade naquela parte das áreas técnicas. 

 

E: Considera que os Núcleos Geradores fazem sentido? 
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R: Fazem sentido, porque é assim, 12º ano na escola nós temos matéria, temos 

disciplinas. Aquilo é um pouco como se fosse umas disciplinas. É normal que seja 

exigente, porque é um processo de secundário. Não é o ensino básico. Faz sentido. 

Agora é assim. Para quem não sabe o que é que vem aí, depara-se… não estamos 

propriamente preparados para aquelas áreas todas e para aquela amplitude de assuntos 

que realmente não fazem parte da nossa vida. Se calhar há um senhor ou outro que 

trabalha mais com a parte técnica e faltará noutras áreas que se calhar eu tive mais, 

cidadania por exemplo. Eu tive dificuldade nessa área, realmente tive bastante 

dificuldade nessa área. Mas pronto requereu mais trabalho para se lá chegar. 

 

E: Esse seu certificado é tão credível como outro certificado de nível secundário? 

 

R: É na medida em que ele é reconhecido. Tem o mesmo significado e a mesma 

importância no mercado de trabalho. Dá-me possibilidades para estudar novamente se 

quiser seguir. Para mim é exactamente igual ao outro. O processo foi diferente. A 

finalidade é a mesma. Se é um certificado reconhecido que nos dá as mesmas 

possibilidades que um ensino recorrente nos dá, tem que ter a mesma importância. 

Desvaloriza-se porque fala-se muito aí que nas Novas Oportunidades o 9º ano é muito 

fácil. Qualquer pessoa tira aquilo e não precisa de se esforçar muito. É daí que vem essa 

mentalidade, é que a pessoa ouve falar que aquilo é muito fácil e pensa que o 12º ano é 

igual. Não é. Só quem passa por isto depois é que… quem passou pelo outro e vai 

passar por este vê a diferença. Não tem nada a ver. Não é fácil. Mas é assim. Tudo o que 

se quer, tem de se ter trabalho. Na escola também temos de trabalhar, temos de estudar, 

temos que fazer testes. Ninguém pode pensar que vem fazer isto assim na boa. Tem que 

vir com mentalidade que vai trabalhar e vai ter que esfolar-se, dedicar tempo a isto para 

conseguir chegar a algum lado. Para mim é um processo perfeitamente normal, 

trabalhoso, com dedicação, e com muita dedicação da parte do aluno para conseguir 

atingir. Portanto, para mim, vale exactamente como os outros.  

 

E: Esta certificação trouxe-lhe algum benefício em termos pessoais? 

 

R: Trouxe porque é assim, como já disse, recordei coisas que não me lembrava e há 

coisas que magoam ainda, mas há outras que nos dão alegria. Tem que haver 

contrapartidas não é. E depois só o facto de ter passado por isto tudo para atingir aquele 
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objectivo que era meu há vinte anos e que por motivos pessoais e profissionais não o 

consegui fazer naquela altura. Logo aí tem de ser uma mais valia, porque quer dizer 

demorei vinte anos mas já está, não é, já está. Mesmo que eu não vá para o ensino 

superior, mesmo que não me sirva de mais nada em termos profissionais, está lá, está 

tirado, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. Não deu há mais tempo. 

 

E: E em termos de aprendizagem? 

 

R: Já antes de fazer este projecto, eu já tinha ido ao ensino superior saber se podia 

ingressar com o 11º ano, que é possível. Não ingressei por duas situações. A principal 

foi o custo, sai muito caro a escola particular. A outra foi realmente a situação familiar. 

Familiar como profissional tudo junto não nos dá grandes hipóteses. Eu neste momento 

tenho horários disparatados, tão depressa saio às 16h como saio às 10h da noite, como 

trabalho sábados como trabalho domingos. Portanto não tenho possibilidade de 

programar a minha vida nesse sentido. Não está fora de questão um dia. Não sei se 

calhar numa terceira idade. Agora nestes próximos tempos não vejo realmente 

possibilidade para isso. Também passei por uma fase em termos de saúde com uma 

depressão muito grande, o que me deitou muito abaixo. Felizmente está quase 

recuperado. Portanto agora preciso de recuperar as outras coisas todas que pararam 

durante esse tempo. Não sei quando, um dia, não proximamente. 

 

E: Acha que aprendeu? 

 

R: A parte técnica por exemplo tive que aprender muitas coisas. Há outras coisas que eu 

retirei daqui deste processo todo que é as coisas que nos passam pela nossa vida, nós 

nem sempre conseguimos dar-lhe o valor, a importância. Escrever e falar sobre as coisas 

e ver que aquilo é reconhecido aqui, acolá e acoloutro, dá-nos uma ideia diferente 

daquilo que nos vivemos. Na altura em que vivemos se calhar não vemos a importância 

que aquilo tem a nível de experiência de vida. Passamos, fazemos, dedicamos tempo, 

corre tudo bem, às vezes corre mal. Mas isso tudo é uma aprendizagem e que nós na 

altura tentamos resolver tudo mas não damos essa importância. Quando falamos dessas 

situações, quando escrevemos sobre essas situações, faz-nos pensar de outra maneira. 

Realmente já fiz isto assim assim, como é que eu fiz isto, portanto dá-nos uma 

perspectiva diferente daquilo pelo qual passamos há 5, 10, 20 anos atrás, não é. Mas é 
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assim, a nível pessoal, faz-nos pensar naquilo e retiramos sempre mais alguma coisa que 

não tínhamos retirado na altura em que vivemos. 

 

E: E em termos profissionais? 

 

R: É assim, saiu em Dezembro um concurso para subir de categoria. Eu já concorri com 

o 12º ano, portanto se não fosse isso concorria com o 11º ano e ficaria classificada com 

certeza um pouquinho mais para trás. Apesar de eu pensar que tão depressa não ia ter 

essa hipótese. Fiquei classificada em 3º lugar, portanto foi muito bom. Já concorri com 

o 12º , lá o certificadozinho já me trouxe vantagens nesse aspecto. 

 

E: Considera que existe algum ponto negativo neste processo? 

 

R: Eu penso que o facto de não haver datas. É um processo diferente das aulas. Nós 

temos as aulas com datas e horas marcadas. Temos os testes com hora e data marcada. 

Temos que andar naquele ritmo. O facto de não haver esse ritmo imposto às pessoas, 

portanto cada uma faz ao seu ritmo, faz com que as pessoas também se calhar não se 

dediquem tanto. Porque eu no início quando tinha trabalhos para fazer, trabalhos para 

apresentar, mas não tinha datas. É assim, eu notei que eu ia fazendo, conforme ia 

podendo. Fui deixando. Quando me senti motivada porque queria muito terminar, eu 

larguei tudo para fazer aquilo. Pus aquilo à frente de tudo. Portanto havia datas, havia 

objectivos concretos, datas a atingir e isso para mim motiva-me. Porque se calhar para 

as minhas colegas, que eu tenho colegas a fazer o processo, e o que eles acham é que 

estão muito tempo sem resultados. Entregam dois ou três trabalhos e depois estão muito 

tempo sem retorno. Os professores têm muitos trabalhos para ver, já naquela altura 

tinham, nós apresentamos, trazíamos mais coisas, pode fazer mais isto ou mais aquilo. 

Trazíamos e não tínhamos o feedback dos anteriores. Isso vai desmotivando um 

bocadinho as pessoas. E depois é assim, é o tempo. Eles andaram cá naquele processo, 

depois vêm as férias, agora recomeçaram outra vez, já vamos em Fevereiro… percebe o 

que eu quero dizer. É a parte mais negativa que eu vejo. O problema não são os 

profissionais que não trabalham. Portanto nós sabemos que sim, que eles trabalham, eu 

via ali os mapas todos com as cruzinhas, os trabalhos classificados, a correria que estava 

aí, porque eu vim cá a várias horas conforme ia podendo também sair do serviço. Mas 

depois é a falta de datas. É assim, nós temos horários para tudo no dia-a-dia, temos 
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horários para levantar, para tratar dos meninos, para tratar da casa, para trabalhar, para 

almoçar, para sair, para jantar. Isto, não havendo essa obrigatoriedade de horário, 

havendo uma abertura em termos de ritmo pessoal, se calhar desmotiva algumas 

pessoas, algumas porque outras gostam muito assim. Mas algumas pessoas acabam por: 

agora já não fiz, também mais uns dias menos uns dias também não vai interessar muito 

mais e a pessoa acaba por ir passando o tempo e vai chegar o verão não tem outra vez as 

coisas feitas e vão ficar desanimados e desmotiva um bocadinho. 

 

E: Que alterações sugeria? 

 

R: Eu modificava essencialmente o referencial em termos de compreensão da escrita. 

Acho que a escrita em certos sítios era complicado perceber, a nível de compreensão. É 

um português, tem um português muito técnico. Sei que é um português a nível de 12º, 

mas é um processo que nem toda gente está preparada para chegar ali e perceber ainda. 
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Categorias Temas Sub-temas Unidades de registo 1 2 3 

Expectativas e 

objectivos 

prévios 

Valorização pessoal - propus-me porque sou uma pessoa de desafios a mim própria x   

- para poder de hoje para o futuro, poder dizer que tenho o 12º ano x   

- também a valorização pessoal motivava-me para isto   x 

- em termos de expectativas profissionais era aquilo que mais me motivava   x 

- as expectativas eram enormes porque há muito que eu pensava em acabar 

o 12º ano 

  x 

Ideia escolarizada do processo - pensei que era maia tipo matéria  x  

- pensei que era mais tipo matéria para eu estudar e para fixar e não só 

compreender 

 x  

Aspectos 

positivos  

Metodologia Individualização 

do processo 

- o ensino individualizado é o melhor desde que se o candidato poder 

escolher as áreas em que ele acha que é bom e depois sim ter alguém ou 

várias pessoas por trás que o ajudem a desenvolver esses talentos 

x   

- aquilo que eu defendo (…) individualismo devidamente orientado e 

devidamente canalizado para uma meta, em que se permite ao formando 

fazer uso do seu tempo como bem quer 

x   

Recordar as 

vivências 

- eu revivi muita coisa da minha vida que já não me lembrava   x 

- quando começamos a escrever, vêm-nos muitas que até estão um bocado 

esquecidas 

  x 

- foi uma nostalgia, mas no bom sentido   x 

- foi bastante agradável escrever sobre isso tudo   x 

- gostei  x  

A  equipa - em termos de mimos, de ensino, de acompanhamento, de incentivo x   

- a Madeira Torres está recheada de excelentes e excepcionais formadores x   

- são pessoas incríveis x   

- se não houve mais certificações na minha altura não se deve a falha desta 

equipa excepcional 

x   

- todos os professores (…) eram excepcionais  x  

- explicavam muitíssimo bem  x  

ANEXO Q 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS AOS ADULTOS CERTIFICADOS PARA O NÍVEL SECUNDÁRIO 
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- gostei de todos  x  

- [equipa] excelentes   x 

- uma equipa super-profissional, competente, disponível   x 

- têm todos muita boa vontade, vontade de ajudar e estão sempre 

disponíveis 

 x  

Material de apoio cedido pelo 

CNO 

- todo o material dado aqui é muito importante para nós nos conseguirmos 

orientar 

  x 

- esses materiais são muito importantes   x 

- isso ajuda imenso   x 

- em casa o trabalho torna-se mais fácil   x 

O portefólio - não tinha muito bem a noção do que era um portefólio  x  

- tive algumas dificuldades em formar aquele portefólio como o apresentei 

no fim 

  x 

- a minha [construção] foi simples x   

- fui fazendo ao longo do processo x   

- foi a pouco e pouco   x 

- as coisas foram fluindo normalmente   x 

A sessão de 

júri 

Nervosismo - nós os três estávamos bastante apreensivos x   

- ficamos sempre um bocado nervosos  x  

- um dia de nervos   x 

- [uma pessoa] acaba por ficar nervosa   x 

- acho que naquele dia estava super nervosa   x 

- é uma tensão muito grande   x 

- porque não sabíamos o que é que nos ia aparecer pela frente x   

- porque não havia ninguém para contar o que tinha acontecido 

anteriormente 

  x 

- fomos os primeiros   x 

- não tínhamos ideia de como era   x 

Emoção - eu chorei muito  x  
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- fiquei muito emocionada  x  

- é aquela emoção  x  

Satisfação 

pessoal 

- é diferente, é muito mais simples, é bastante agradável x   

- correu bem  x x 

- gostei muito  x  

- eu acho que é bastante importante esse dia x   

- foi um momento bonito  x  

- foi uma data especial  x  

- porque é o dia do reconhecimento x   

- é uma dia marcante x   

- é muito bom ouvir os comentários   x 

Aspectos 

problemáticos 

O Referencial 

de 

Competências-

Chave 

Complexidade 

geral 

- há um determinado tipo de crédito que ninguém vai fazer x   

    

- complicadíssimo  x  

- muito complicado  x  

- o referencial é muito complexo   x 

- o primeiro impacto é que era difícil  x  

- de princípio (…) achei muito complicado  x  

- o primeiro impacto acho que é assustador mesmo  x  

Linguagem 

pouco acessível 

- achei sempre muito complicado a interpretação  x  

- ainda hoje às vezes não entendo bem  x  

- foi para mim difícil compreender muitas coisas   x 

- é complicado de entender em muitos aspectos   x 

- é muito complicado de entender   x 

- o referencial é escrito para Jesuítas x   

- é muito hermético x   

- a linguagem que utilizam não é para os formandos que vão fazer o 12º 

ano 

x   

- quem fez isto não fez isto para os formandos x   
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- é uma linguagem hermética , casuística e muitas pessoas não vão lá 

chegar 

x   

- é abstracto, hermético x   

- pela linguagem utilizada, que não é acessível a toda a gente   x 

- a linguagem é um entrave enorme x   

- senti dificuldades em perceber como é que aquilo funcionava   x 

- aquelas fichas-exemplo eram um martírio   x 

Abrangência - pela extensão daquilo tudo   x 

- não estamos propriamente preparados para aquelas áreas todas e para 

aquela amplitude de assuntos que não fazem parte da nossa vida 

  x 

Credibilidade Valorização da experiência de vida - porque um agricultor ou um pescador pode saber muito da vida x   

Complexidade e carácter 

trabalhoso do processo 

- apesar daquilo que se ouve é bastante complexo  x  

- faz-nos realmente trabalhar realmente um bocadinho e pesquisar muito  x  

- deu-me muito trabalho  x  

- tive de fazer muita pesquisa  x  

- tivemos de abranger uma série de áreas que nos fez saber um bocadinho 

de cada coisa 

 x  

- eu acho que nem toda a gente consegue fazer  x  

- eu acho que é muito complicado para muita gente  x  

- acho que é difícil a conclusão de todos os trabalhos e fazê-los como deve 

de ser 

 x  

- não é fácil   x 

- processo (… ) trabalhoso, com dedicação   x 

- tem que vir com a mentalidade que vai trabalhar e vai ter que esforçar-se, 

dedicar tempo a isto 

  x 

Igualdade face aos restantes 

certificados escolares 

- não vejo por exemplo um rapaz ou uma rapariga que tire o 12º ano 

normal que tenha muito mais conhecimentos 

 x  

- tem o mesmo significado, a mesma importância no mercado de trabalho   x 

- o processo é diferente, a finalidade é a mesma   x 
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- se é um certificado reconhecido que nos dá as mesmas possibilidades que 

um ensino recorrente nos dá, tem que ter a mesma importância 

  x 

- vale exactamente como os outros   x 

- eu creio que é [credível]  x  

- é [credível] na medida em que é reconhecido   x 

Vantagens Satisfação pessoal - gosto de desafios, ganhei mais essa batalha x   

- foi muito importante para mim em termos pessoais x   

- agora tenho e outros horizontes x   

- foi essencialmente um ganho pessoal x   

- fiquei satisfeita  x  

- está tirado, porque era uma coisa que eu queria fazer muito   x 

- dá outro ânimo, dá outro alento  x  

Aprendizagem - o que eu vim a ganhar com as Novas Oportunidades foi um maior 

enriquecimento 

x   

- aprendemos claro, tomamos conhecimento, damos novas matérias  x  

- a parte técnica por exemplo tive que aprender muitas coisas   x 

- foi lembrar-me como é que se estuda  x   

Fomenta a vontade de aprender 

mais  

- trazer-me um novo entusiasmo para outros voos x   

- deu-me vontade de continuar, de aprender  x  

Outra perspectiva sobre as 

próprias vivências 

- há coisas que eu retirei daqui deste processo todo é que as coisas que nos 

passam pela vida, nós nem sempre conseguimos dar-lhe valor, a 

importância  

  x 

- dá-nos uma ideia diferente daquilo que vivemos   x 

- faz-nos pensar doutra maneira   x 

- em termos pessoais, faz-nos pensar naquilo e retiramos sempre mais 

alguma coisa que não tínhamos retirado na altura em que vivemos 

  x 

- em termos profissionais é difícil (…) eu tenho 51 anos x   

Progressão na carreira - saiu em Dezembro um concurso para subir de categoria (…) fiquei 

classificada em terceiro lugar (…) já concorri com o 12º ano 

  x 
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ANEXO R 

 

ENTREVISTA AOS PROFESSORES 

DOS CURSOS PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA 

 

Data Prevista: 22 de Janeiro de 2010 

Hora Prevista: 15h30 

Local Previsto: Escola Secundária  

 
o Objectivo da entrevista 

 

O objectivo desta entrevista é compreender a forma como os professores 

entendem a formação de natureza qualificante no ensino secundário e conhecer 

as estratégias de ensino/aprendizagem implementadas pelos professores da 

componente científica no contexto de uma formação de natureza qualificante. 

 

o Protocolo da entrevista 

 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado. 

 

o Guião da entrevista 

 

Tema Sub-temas Questões 

Perspectiva sobre a 

formação de 

natureza 

qualificante 

- objectivos da formação 

de natureza qualificante 

- importância da formação 

de natureza qualificante 

- lugar da formação de 

natureza qualificante na 

escola 

- Qual deve ser, na sua perspectiva, o 

papel da formação de natureza 

qualificante? 

- Que relevância confere a esta tipologia 

de cursos? 

- Como olha para a inclusão destes 

cursos profissionais nesta escola 

secundária? 

As diferentes 

componentes de 

formação  

- relevância das diferentes 

componentes de formação 

na formação de natureza 

qualificante 

- objectivos das diferentes 

componentes de formação 

na formação de natureza 

qualificante 

- cursos profissionais / 

cursos do ensino regular 

- Que papel devem ter, na sua opinião, 

as diferentes componentes de formação 

em cursos de natureza qualificante? 

- Que objectivos considera adequados às 

diferentes componentes de formação em 

cursos profissionais? 

- Considera que a sua disciplina deve 

ser leccionada de forma semelhante ou 

diferente nos cursos profissionais e nos 

cursos do ensino regular? 

Balanço do trabalho 

efectuado com as 

turmas de natureza 

qualificante 

- dificuldades 

- estratégias 

- balanço 

- Que dificuldades sentiu ao leccionar a 

sua disciplina em cursos profissionais? 

- Que estratégias adoptou para resolver 

essas dificuldades? 

- Enquanto docente, que balanço faz 

desta experiência? 
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ANEXO S 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR 1 

 

E: Qual deve ser na sua perspectiva o papel do ensino profissional no ensino 

secundário? 

 

R: É assim, no ensino secundário, acho que o ensino profissional está vocacionado para 

os alunos estarem preparados para irem para o mercado de trabalho. Essencialmente é 

esta a minha postura. Não quer dizer que os alunos não possam ir para a faculdade, mas 

penso que eles realmente são preparados para desempenharem uma função dentro da 

área do curso, que há cursos mais vastos. Eu estou na área de informática, mas temos 

turismo, temos outros cursos profissionais. Portanto eu penso que eles estão preparados 

para desempenhar funções na área do curso. No entanto, não tira de todo a hipótese de 

eles irem para a faculdade também mas com muito mais esforço e têm de ser bons 

alunos para conseguirem isso. Não é um aluno médio que consegue porque eles têm 

disciplinas… os conteúdos não são aprofundados da mesma maneira, o trabalho é feito 

no âmbito de competências e não de conteúdos, é muito mais dar-lhes competências 

para fazer determinada tarefa e não de aprofundar conteúdos, que é o que se pretende 

nos alunos do carácter geral. Isto é a minha perspectiva. 

 

E: E acha que é importante existirem cursos profissionais nesta escola em concreto? 

 

R: É importante, é importante e digo-lhe porquê. Cada vez mais os alunos, há alunos 

que não pretendem prosseguir estudos e que querem ingressar no mundo do trabalho e 

desempenhar uma função, uma tarefa. E acho que é importante porque há aqueles 

alunos que não se dão mesmo nos cursos de carácter geral e de humanísticas e de 

científicas e que não têm alternativa na escola. Eles gostam de andar cá na escola, não 

querem sair da escola e não querem ir para esses cursos de via de prosseguimento de 

estudos. Portanto para eles é uma alternativa credível. Penso que sim acho que faz todo 

o sentido. 

 

E: De qualquer forma estava há pouco a dizer que não é qualquer aluno, portanto há um 

perfil para este tipo de curso. Como descreveria esse perfil? 
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R: As características são alunos que não gostam de estudar, essencialmente não gostam 

de estudar. São alunos fracos pronto são alunos essencialmente. Têm dificuldades no 

português, nas disciplinas básicas, no português, matemática, físico-química, são alunos 

com algumas dificuldades. São alunos que nestes cursos como nos avaliamos as 

competências conseguem ter boas notas. Essencialmente é isso porque trabalha-se muito 

na aula, trabalhos práticos, trabalhos de investigação. Portanto é tudo à base de 

competências. No fundo, é pô-los a trabalhar em todas as disciplinas, não só nas 

técnicas como nas outras, e portanto eles conseguem alcançar os objectivos que nos 

traçamos para cada disciplina. O perfil do aluno é realmente alunos que não gostam de 

estudar em casa. Nós é raro mandarmos trabalhos para casa a estes alunos, porque o 

trabalho é todo feito na aula. E é muito, nós temos grelhas em que nos apoiamos 

bastante e que avaliamos esse trabalho na aula. É logo feita a avaliação daí que os 

alunos conseguem alcançar os objectivos das disciplinas sem ter muito boas notas nos 

testes, porque os nossos critérios de avaliação que estão estipulados em regulamentos 

internos valorizam muito os valores e atitudes e a parte das capacidades e aptidões em 

detrimento dos conhecimentos teóricos. Daí que eles conseguem alcançar os objectivos 

e conseguem concluir o curso. Alunos que se fossem para um curso via ensino não 

conseguiam concluir. Nos cursos profissionais conseguem concluir e ter o seu diploma e 

são bons profissionais. Este é o caminho mais correcto. Nem tudo está certo. Nós temos 

algumas dificuldades em adaptar os currículos que foram lançados pelo ministério a 

estes alunos. É difícil. É muito difícil porque eu vou dar-lhe um exemplo, nas 

disciplinas que lecciono os programas são feitos a partir de programas da universidade. 

Portanto é extremamente complicado dar o programa e às vezes as matérias não são tão 

práticas quanto isso. Portanto o primeiro e segundo ano têm muita teoria também nas 

técnicas. É muito difícil aos alunos que têm muita dificuldade, que são alunos pronto 

que não são bons alunos, dar estas matérias. Nós temos que nivelar e tirar ali o sumo do 

programa que foram feitos por lunáticos. Para mim quem fez aqueles programas são um 

bocado lunáticos, não estão a ver as características dos alunos. Os alunos chegam ao 

décimo ano com quinze anos, dezasseis anos, não têm maturidade da universidade. Há 

matérias que são complicadas e portanto eu acho que uma das falhas são os programas 

que foram lançados para profissionais. Acho que aquilo foi tudo feito assim: vamos lá 

arranjar um programa que dê competências a nível de informática e pronto. E não foi 

penado para os alunos que iam receber esses programas e para os professores. Nós 
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temos dificuldades também, nós não somos professores universitários, não temos livros 

de apoio. Não há manuais para o profissional da parte técnica. Há para inglês, para 

português, para matemática. Está a aparecer já, no princípio não havia para ninguém. 

Agora as editoras já perceberam que o ensino profissional está a avançar e já é frutuoso 

lançar manuais, mas para mim não há. O que é que eu faço? Eu e os outros professores 

da técnica. Tenho que comprar livros naquelas áreas, não é só um por módulos, são 

vários, porque os módulos abrangem várias temáticas e nós compramos livros técnicos, 

livros universitários para conseguirmos dar a matéria. Portanto as minhas aulas são 

apoiadas em livros que eu compro em livrarias específicos e matérias que eu apanho na 

Internet de universidades, do técnico, da universidade do Minho, etc, etc. Portanto eu 

tenho que seleccionar as matérias que eu consigo de uma forma mais leve claro. Eu vou 

leccionar isso de uma forma mais leve, menos aprofundada, mas tenho de cumprir o 

programa. No fundo, eu não posso de todo fugir ao programa. Pronto, é esse o grande 

erro dos profissionais. Quem fez os programas não teve em atenção os alunos, o 

público-alvo. É só isso, eu acho que essencialmente é isso, de resto acho que está muito 

bem. 

 

E: Qual o papel específico que a formação técnica deve ter nestes cursos? 

 

R: É assim, na técnica é onde nós vamos dar as competências. Eles têm estágio, têm que 

fazer um projecto final de curso e é nas disciplinas técnicas que eles vão adquirir 

competências para desempenhar, fazer essas duas funções. O estágio, é a prática, é 

desempenhar essa função numa empresa dentro da área do curso deles. A PAP é um 

projecto que eles têm de desenvolver com alguns conhecimentos. Se eles não 

adquiriram conhecimentos nem competências ao longo dos três anos não vão conseguir 

fazer a PAP. E portanto é fundamental as disciplinas da técnica darem um pouco de 

teoria, que também tem, e o décimo ano é essencialmente teórico. Eles queixam-se 

imenso mas é. E depois no décimo primeiro, décimo segundo tem a função de dar as 

tais competências para fazer o estágio, no décimo primeiro, e décimo segundo fazer 

também o estágio e a PAP. É fundamental nas disciplinas técnicas.  

 

E: Então, se bem percebi, esta componente técnica serviria sobretudo de preparação 

para o estágio, para a PAP e para a entrada na vida activa. 
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R: Apesar de que aqueles alunos que são muito bons e que queiram prosseguir estudos 

vão com uma bagagem completamente diferente dos alunos que nunca tiveram estas 

disciplinas técnicas. Eles vão para um curso universitário da área onde tiveram a 

frequentar o curso profissional e o primeiro e o segundo ano quase que têm a matéria 

dada. É aí que se nota a diferença. Eles realmente vão muito melhor preparados.  

 

E: Para além daquela questão dos programas, que dificuldades sentiu na sua actividade 

lectiva? 

 

R: A escola não estava preparada para dar estas matérias. Fomos fazendo investimentos 

ao longo destes três anos, ao fim dos quais já saiu a primeira turma de profissional e 

eles coitados foram um bocado as cobaias. E nós também não sabíamos muito bem que 

tipo de equipamento é que era preciso, não fizemos um projecto a longo prazo. Íamos 

precisando disto e íamos comprar. As horas tinham que ser dada, as matérias tinham 

que avançar e nós não estávamos preparados para receber isto. Agora nesta altura já 

temos bastante, nós estávamos a dar um curso que a base é electrónica e nós não 

tínhamos equipamento nem nada de electrónica. Tínhamos já um grupo de informática 

bastante bem equipado, mas à base de electrónica tínhamos zero e no primeiro ano 

aquilo foi um bocado complicado. Portanto isso foi uma das dificuldades que nós 

tivemos. Os professores da parte técnica, não tínhamos equipamento para ensinar os 

conteúdos que nos foram apresentados na altura. E claro que a escola também não tem 

dinheiro suficiente para investir de repente. Isto tem que ser mesmo a longo prazo. 

Outra questão é a parte do funcionamento. É assim, nós estamos a trabalhar numa escola 

não profissional em que temos alunos a trabalhar em segmentos e blocos de 90 minutos, 

que não funcionam por módulos e o curso profissional funciona por módulos. Há 

professores a dar as duas vertentes e isto primeiro que entrasse foi muito complicado. A 

parte do funcionamento do profissional é um bocadinho complicada. Primeiro que as 

pessoas percebessem como é que era o funcionamento. No primeiro ano andamos assim 

um bocadinho à toa. O papel do director de curso é fundamental só que também é difícil 

as pessoas às vezes entrarem neste funcionamento e é difícil gerir isto tudo. Enquanto 

numa escola profissional todos andam na mesma sequência, a fazer todos a mesma coisa 

ao mesmo tempo, aqui não. E depois temos o estágio e temos que colocar os alunos em 

estágio. Os professores têm aulas e como é que acompanham, pronto, há que gerir isto 

tudo e depois as PAPs. Numa escola profissional naquela altura está tudo a apresentar 
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PAPs e a fazer PAPs. Aqui não temos exames, não pode ser ao mesmo tempo que as 

PAPs, porque os alunos podem se querer propor a exames e têm de fazer PAPs, é uma 

coisa séria e não se consegue pôr o aluno a fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que 

gerir. Temos uma escola a funcionar com não sei quantas turmas do geral e oito a nove 

turmas do profissional. E portanto o profissional tem de encaixar no resto do 

funcionamento da escola como é evidente. E aí a parte logística é difícil. A parte de 

repor as aulas também é diferente. É assim. Eles têm x horas de formação. Essas horas 

têm de ser cumpridas. Não vale a pena nós pormos um professor de substituição porque 

eles vão ter que dar a aula na mesma. Portanto sempre que um professor do profissional 

falte tem de haver um professor da mesma turma a dar ou então pedir a um colega de 

departamento para dar a sua aulas para poder ser sumariada. Porque eles têm que ter 

aquelas horas de formação por ano. E depois quando temos o estágio muito mais grave 

é, porque nós temos o mês de Junho-Julho para fazer o estágio. Se eles não fazem 

naquela altura, não podemos pôr os alunos em Agosto a fazer estágio. E portanto as 

aulas nunca podem prolongar para além daquilo que está previsto, porque se elas 

prolongam, faltam horas de estágio. Portanto isto aqui tem que ser muito bem gerido. E 

é difícil. Basta um professor estar uma semana sem vir dar aulas, complica tudo. 

 

E: E em termos de relação pedagógica com os alunos? 

 

R: É assim, problemas disciplinares é raro acontecer. Os alunos normalmente vêm para 

aqui e. Vê-se até Dezembro. Os alunos que vêm para o curso profissional, nós os 

professores e o director de turma é fundamental, temos o papel de esclarecer muito bem 

desde o início o que é que se pretende com os alunos e quais são os objectivos que nós 

pretendemos. Os alunos estão ali é para trabalhar e é para se empenhar para ter um 

diploma de 12º ano nível III. Portanto é assim. Nós tentamos dizer, se estás aqui para 

não fazer nada, não estejas não vale a pena, estás a perder um ano da tua vida. E essa 

mensagem é passada logo desde o início de modo que até Dezembro, ficam mais ou 

menos aqueles que querem ficar. É evidente que há um ou dois que fica ali a ver o que é 

que isto dá. Mas depois começam a acumular módulos e no primeiro ano são 

convidados a mudar de percurso escolar. Portanto nós no regulamento interno dizemos 

os alunos que têm mais de 8 módulos em atraso não têm condições para continuar neste 

curso. É evidente que não podemos obrigá-los a sair mas aconselhamos a mudar de 

percurso escolar. Porque é assim, nós no profissional, dado os critérios de avaliação em 
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que valorizamos mais os valores e atitudes e as capacidades e aptidões, é difícil, muito 

difícil um aluno chumbar. Têm uns objectivos mínimos, conseguem atingir os 

objectivos mínimos, em princípio não deixam módulos em atraso. Para um aluno deixar 

módulos em atraso, é um aluno com falta de assiduidade, com um comportamento 

péssimo, que não faz trabalho em aula, que não faz nada, é um aluno deste perfil, o que 

é raro acontecer nos profissionais. Porque é assim, este ano tive de mandar vinte alunos 

embora. Nós éramos para abrir duas turmas, tínhamos duas turmas preenchidas, 

completamente cheias e a escola não abriu as duas turmas por falta de espaço e falta de 

condições. Portanto nós tivemos que mandar vinte alunos embora. Aqueles que ficaram 

têm esse privilégio de ficar e nós transmitimos isso. Dizemos vocês estão aqui porque 

foram os melhores, porque foram excepcionais e para trabalhar. Estão aqui mesmo para 

trabalhar porque senão há vinte alunos à espera. Eu tenho uma lista de espera de alunos 

que continuam a querer vir para este curso. Portanto quem não está aqui para trabalhar 

vai embora. E eles têm noção. Nós batalhamos muito nas primeiras semanas de aulas 

nisto. Tenho um aluno com excesso de faltas, porque está aqui à espera para ir para 

outro lado, mas isso é um numa turma de vinte e quatro. Não tenho nenhum aluno a 

dizer não gosto disto, estou aqui só por estar. Nos outros cursos, a mesma coisa. 

Turismo, houve muitos alunos a ter que ir para outro lado, porque a turma estava cheia. 

Temos animação sócio-cultural também estava cheia. Como directora de curso e 

assessora para os cursos profissionais não tenho recebido grandes queixas nem um 

grande número de alunos ou alunos a dizer que não estão bem no curso onde estão. 

Como nós tivemos de aplicar critérios de selecção, eles equacionam se quer ou não o 

curso. Primeiro temos de obedecer à lei, os alunos…claro que nós vamos pelas 

preferências dos alunos. Quando temos alunos à mais, temos de aplicar os critérios que 

estão na lei. Depois quando já esgotamos esses critérios, vemos as notas dos alunos a 

matemática, que é a disciplina fundamental para o curso de informática, a disciplina de 

TIC e inglês. Mas não chegamos a aplicar esses critérios. Os legais são suficientes. Eles 

gostam muito de andar nesta escola, porque estão num curso profissional, mas tem cá os 

amigos nos cursos gerais. E aquilo que eu noto é que os pais se sentem mais 

confortáveis por estarem numa escola tipo oficial. 

E: Que estratégias adoptou para fazer face as dificuldades que sentiu em leccionar a sua 

disciplina? 
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R: Muita pesquisa. Tentamos fazer muitos trabalhos também para que os alunos sintam 

essa necessidade de procurar. Onde é que eu vou procurar? Internet, nós temos salas 

aqui na escola, com computadores e com internet. Trazemos os manuais que temos. Não 

que eles utilizem muito mas facultamos para algum complemento da informação. 

Tentamos arranjar materiais e para cada matéria que leccionou tenho apresentações em 

power-point feitas por mim. Todas elas são feitas por mim e os meus colegas fazem a 

mesma coisa decerto. Muita sistematização, facultação de fotocópias para estudarem. 

Faculto também apresentações em power-point para eles estudarem. Muito à base de 

fichas de trabalho. São essas estratégias que temos de arranjar. Não temos manuais. Para 

cumprir os objectivos tem mesmo de ser assim, muitas fichas de trabalho, muitos 

trabalhinhos. Facultar todos os materiais que nós temos, fotocópias, dar-lhes as 

apresentações, pôr-lhes… Nós temos a plataforma moddle onde disponibilizamos todos 

os materiais que nós temos e vamos fazendo assim. No décimo ano é quase que 

obrigatório eles fazerem todos um trabalho de pesquisa e recolha de material e 

tratamento desse material para eles adquirirem autonomia, porque nós estamos a 

preparar os alunos para terem mesmo autonomia. Na internet eles sabem pesquisar e 

tem muita facilidade em trabalhar com o computador. Agora quando nós pedimos para 

pesquisar sobre um tema específico, eles não sabem como. E essas ferramentas têm de 

ser dadas no décimo ano. No décimo primeiro ano já vão ter mais autonomia e no 

décimo segundo têm de ter autonomia mesmo para fazer o trabalho de pesquisa para 

eles. Há alunos com dificuldade em fazer a PAP porque não sabiam onde procurar a 

informação para fazer o trabalho, porque a PAP é um trabalho feito principalmente em 

casa, fora das aulas. Eles vinham muitas vezes pedir ajuda. Nós dávamos essa ajuda, 

também estão distribuídos professores para acompanhá-los e nós muitas vezes as ajudas 

que nós dávamos era fazer pesquisas na internet. Como é que tu pesquisas isto? Como é 

que se descarrega aquele programa? Como é que se faz isto? Essencialmente era nessa 

fase. Quer dizer que alguns ainda não adquiriram essa competência nos dois anos. 

Alguns têm alguma dificuldade mas pronto desde o décimo ano trabalhamos isso. 

Depois há os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação são estipulados para todos 

os profissionais da mesma maneira. Há uma tabela que define os critérios de avaliação 

para os cursos profissionais todos que existem nesta escola. Depois existe uma margem 

de dez pontos para cima e dez pontos para baixo mediante os módulos e os conteúdos 

programáticos. No décimo ano valorizamos mais os valores e atitudes e as capacidades 

e aptidões em detrimento dos conhecimentos. À medida que nós vamos aproximando do 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

218 

décimo segundo ano vamos valorizando os conhecimentos. Porquê no décimo segundo 

o aluno já deve ter compreendido que a postura na sala de aula, o comportamento, a 

assiduidade é fundamental e portanto já não vale a pena estar a valorizar esses critérios. 

Portanto vamos desvalorizar um pouco para valorizar outras competências que eles têm 

de ter no final do décimo segundo ano, as competências. E é assim no décimo ano é 

moldar mesmo os alunos, estamos a formá-los em termos de valores e atitudes. No 

décimo primeiro menos e no décimo segundo já não é necessário. No décimo segundo 

os alunos já têm de ter mais de dezoito nos parâmetros em termos de valores e atitudes, 

porque já foram trabalhados no décimo e décimo primeiro ano. É assim se o aluno 

nunca falta… eu tenho alunos..  eu agora estou a acabar um módulo, o aluno nunca 

falta, o aluno tem vinte na assiduidade. Se o aluno é bem comportado tem entre dezoito 

e vinte, sempre fala um bocadinho, é difícil atingir o vinte. Mas se o aluno é bem 

comportado no décimo primeiro ano isto está mais do que definido. Nem sequer me vou 

preocupar. Eu neste momento estou a dar vinte cinco  a trinta por cento para as atitudes. 

No décimo segundo ano não faz sentido, senão era tudo vintes. Eles percebem que se 

tiverem atitudes e valores bastante altos, os outros critérios já não são preocupantes e 

eles conseguem atingir os objectivos. No décimo primeiro já não vou valorizar como 

valorizei no décimo ano. È a postura na sala de aula. Um profissional não pode vir de 

qualquer maneira. Uma das coisas que não admito é chinelos na sala de aula, 

começando o bom tempo vêm todos assim. Têm que vir e têm que ter outra postura. 

Não vão assim trabalhar. Essa postura não é correcta, para o ano vão assim para o 

estágio. É este tipo de pormenores que nós estamos a formá-los. Eles entendem isso e 

normalmente quem chega ao décimo primeiro ano já percebe. Logo no início são dados 

todos os critérios de avaliação ao longo do ano. Eu faço uma apresentação com todos os 

critérios. Normalmente é isso que eu digo aos meus colegas para fazer. Como directora 

de curso apresento na primeira aula, na segunda aula os critérios de avaliação para todos 

os módulos. Mas depois quando inicio o módulo, estes são os critérios de avaliação para 

este módulo, porque eles esquecem-se e quando nós fazemos auto-avaliação voltamos a 

mostrar a grelha de avaliação e dizemos a percentagem para isto e isto e isto. Mostro-

lhes a grelha de avaliação e o que eles tiveram nos vários critérios e debatemos, porquê 

que tu tivestes isso? Porquê que achas que tivestes isso? É fundamental que eles se 

envolvam neste processo de avaliação e de perceber porque é que esses critérios são 

assim definidos. Eu acho que eles entendem. O primeiro módulo ainda vêm com 

aquelas questões do nono ano. Uma coisa que eu achei engraçada foi na primeira ficha 
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de avaliação que fiz pus lá a percentagem 15, 3 e eles perguntaram isso é mesmo assim, 

porque eles estavam habituados àquela cotação do básico. 

 

E: Que balanço faz desta experiência de leccionar cursos profissionais? 

 

R: Eu penso que podia ser melhor. Penso que os primeiros anos foi a novidade, foi a 

implementação. Houve muita coisa a moldar à medida que nós íamos trabalhando e 

surgiam dúvidas. Fomos corrigindo aquilo que não estava correcto. Ainda agora há 

certos ajustes a fazer e o regulamento dos profissionais está sempre a ser actualizado 

pelas questões que vão surgindo. Mas eu penso que o balanço foi bom. Eu penso que os 

alunos que saíram daqui, apesar de não terem ido todos para a área de formação deles, 

até porque o mercado de trabalho não está fácil. Mas penso que eles saíram com as 

competências que foram estabelecidas no início do curso. Talvez a formação não tenha 

sido boa e se calhar quando falou com os alunos o ano passado, se calhar eles sentiram 

mesmo isso. Se calhar gostavam de ter aprofundado determinadas matérias, gostavam 

de ter mais equipamento que nós não tínhamos. Havia muita falta de equipamento e as 

aulas práticas poderiam ter tido outra dinâmica. Podíamos não ter abordado tanto as 

questões teóricas e mais práticas. Houve ali umas adaptações que nós tivemos que fazer. 

Foram um bocado as cobaias e foram prejudicados em relação a isso, mas penso que 

não correu muito mal. Eu acho que o balanço é positivo. Não digo que é excelente nem 

perfeito, claro que não, de todo, nem para lá caminha. Mas foi satisfatório, foi 

satisfatório. Em relação às PAPs, houve PAPs muito más, muito más. Como directora 

de curso tive de assistir a todas e alguns dias sai daqui completamente frustrada. Dizia 

como é que é possível eles terem apresentado uma PAP destas? Alguns trabalhos feitos 

ao longo do ano foram melhores que algumas PAPs. Eu acho que eles não tinham 

referência do que é que era uma PAP, do que se pretende numa PAP. E houve alunos a 

fazerem a PAP numa semana. Não é que eles não tivessem sido alertados. Foram desde 

o início do ano alertados. Só que eles não se aperceberam do que é que era aquilo e  a 

responsabilidade de fazer o trabalho e apresentá-lo perante um júri que era constituído 

pelo monitor de estágio, uma pessoa da câmara municipal da área da educação e 

informática e outra pessoa que é da ACIRO que é uma entidade de apoio ao empresário 

aqui de Torres Vedras.  São pessoas que merecem algum respeito, foi o que eu lhes 

disse a eles. E penso que eles não tiveram essa noção e responsabilidade. Houve PAPs 

muito boas, os alunos bons fizeram PAPs boas, os alunos medianos fizeram PAPs 
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medianas, os alunos de 10/11/12 fizeram PAPs lastimáveis. Apesar de nós termos 

referido várias vezes que eles tinham de melhorar aquilo, mas eles não o fizeram. 

Obrigamo-los em Maio a apresentar um primeiro projecto. Nós fizemos as nossas 

correcções, as nossas observações. Em finais de Maio, princípio de Junho novamente, 

em que eles tinham de nos apresentar o que é que já tinham feito e voltamos a reforçar o 

que é que eles tinham de fazer. A partir daí eles estavam sozinhos e tinham mesmo que 

apresentar as alterações. Houve alunos que não acataram nenhuma das nossas 

recomendações. É evidente que saiu disparate. E houve aí umas quatro ou cinco PAPs 

que foi um desastre completo. Nós demos dez a algumas delas porque realmente era a 

única coisa que faltava para o aluno concluir o curso. Mas tivemos PAPs excelentes 

também. Houve ali alunos que tiveram sempre no 10/11 e alguns ainda têm módulos por 

fazer apesar de terem concluído a PAP. Houve outros que nem sequer apresentaram o 

projecto porque têm módulos em atraso e não se sentiam capazes. Houve outros que nós 

dissemos: olha isto não está em condições para ir a júri, se melhorares vais, se não 

melhorares não vais. E eles disseram: não, eu não consigo melhorar isto este ano, eu 

vou deixar isto para o ano. Eu tenho um aluno com todas as disciplinas feitas, todos os 

módulos feitos e tem a PAP para fazer, porque não se sentiu em condições, apesar da 

nossa ajuda. Nós ajudamos, mas há alunos que não têm maturidade suficiente. Aquilo 

que eu noto é que também alunos que chegam ao profissional com quinze anos, chegam 

ao décimo segundo com dezassete anos. Ainda são muito imaturos. E eles dizem o 

mesmo, oh professora eu para o ano eu não vou trabalhar, eu não me sinto com 

maturidade suficiente para ir trabalhar. Eles têm noção porque eles vão para o estágio. 

Eles sabem não é isto que eu quero ainda. E os pais também reconheciam que eles não 

tinham maturidade para ir trabalhar e alguns estão a tirar CETs.  

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR 2 

 

E: Qual deve ser, na sua perspectiva, o papel da formação de natureza qualificante? 

 

R: A formação de natureza qualificante permite alargar as escolhas dos alunos em 

termos de ofertas formativas. Estes cursos certificam o aluno em termos profissionais, 

tornando-os mais aptos para o ingresso rápido no mercado de trabalho. 

 

E: Que relevância confere a esta tipologia de cursos? 
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R: Estes cursos são muito completos, com componente sociocultural, científica e 

técnica. Assim, tornam-se importantes para alunos que não são muito bons a nível 

teórico e que de outra forma talvez abandonassem a escola mais cedo. Para além de 

continuarem a estudar e adquirir conhecimentos importantes, também vão adquirir 

várias competências a nível prático, incluindo estágios, que lhe permite adquirir alguma 

experiência para ingressar no mercado de trabalho. A possibilidade de prosseguir os 

estudos é uma vertente muito importante para alunos que assim o decidam. 

 

E: Como olha para a inclusão destes cursos profissionais nesta escola secundária? 

 

R: Não sendo esta escola exclusivamente profissional, penso que é não é dos melhores 

locais para realizar certos cursos. É possível leccionar estes cursos mas nem sempre há 

as condições físicas ideais para isso. A existência de cursos profissionais na escola 

permite conhecer melhor os alunos e as suas capacidades. Por vezes alguns alunos não 

são muito bons a nível teórico mas, são óptimos a nível prático. Esta discussão de 

pontos de vista dos docentes de cada disciplina é muito importante e benéfico no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

E: Qual o perfil que considera que os alunos devem ter para entrar num curso 

profissional e ter sucesso? 

 

R: Os alunos devem acima de tudo, gostar do curso/área em que se inscrevem e ter uma 

especial capacidade de trabalho… Para além da dedicação ao estudo, devem dedicar-se 

bastante à parte prática e aos estágios, para adquirir a capacidade de “saber fazer”. É 

importante que eles gostem da área em que se inscrevem pois, esta parte prática pode 

tornar-se impossível de realizar caso isso não aconteça. Devem ser alunos com 

iniciativa, activos e participativos em todas as actividades propostas, pois isso também 

pode ser benéfico para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Deve abandonar-

se a ideia de facilitismo que impera neste tipo de qualificação. 
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E: Que papel deve ter, na sua opinião, a formação científica em cursos de natureza 

qualificante? 

 

R: A formação científica deve ser a base explicativa das restantes disciplinas. Os 

conhecimentos científicos devem ser discutidos de forma a complementar o que é 

leccionado na área técnica, devendo adaptar-se o programa a cada curso em 

particular.  

 

E: Que objectivos considera adequados para esta componente de formação em 

cursos profissionais? 

 

R: Os alunos devem adquirir conhecimentos básicos a nível científico, 

explicar/compreender alguns fenómenos naturais, desenvolver a capacidade de 

raciocínio/resolução de problemas, realizar actividades laboratoriais e elaborar 

relatórios científicos das mesmas. 

 

E: Considera que a sua disciplina deve ser leccionada de forma semelhante ou 

diferente nos cursos profissionais e nos cursos do ensino regular? 

 

R: Na minha opinião a disciplina dever ser leccionada de forma diferente. Deve 

haver uma maior ligação com as disciplinas técnicas, aproveitando os 

conhecimentos científicos para explicar o que é feito a nível prático. Para além 

disso, também deve valorizar-se a componente laboratorial, que lhes permite 

desenvolver várias competências, a nível de técnicas laboratoriais e utilização do 

método científico no desenvolvimento de trabalhos (levantamento de uma 

hipótese/problema, trabalho de pesquisa, resultados e discussão dos mesmos – 

utilizando a capacidade de raciocínio e resolução de problemas).  

 

E: Que dificuldades sentiu ao leccionar a sua disciplina em cursos profissionais? 

 

R: A principal dificuldade é a falta de alguns conhecimentos básicos. Devido aos 

alunos que normalmente frequentam estes cursos terem percursos escolares 

alternativos ou com várias reprovações, acabam por lhes faltar alguns conceitos 

teóricos importantes. A falta de motivação para as disciplinas científicas, 
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consideradas difíceis, também dificulta o desenvolvimento de alguns módulos da 

minha disciplina. Noto, ainda, alguma dificuldade no desenvolvimento de 

actividades laboratoriais já que alguns alunos nunca as tinham realizado nos anos 

anteriores. 

 

E: Que estratégias adoptou para resolver essas dificuldades? 

 

R: Realização de testes ou questões de diagnóstico no sentido de conhecer os 

conceitos adquiridos pelos alunos nos anos anteriores. Os conhecimentos prévios 

dos alunos vão definir as estratégias e graus de aprofundamento a definir em cada 

curso/turma. Há uma tentativa de motivar os alunos para as disciplinas científicas 

através da utilização de alguns exemplos actuais (análise de notícias, etc.) ou maior 

ligação à importância destes conhecimentos para a vida do dia-a-dia 

(observação/discussão de análises clínicas, por exemplo).Para um melhor 

desenvolvimento das actividades laboratoriais é leccionado um módulo extra, antes 

de todos os outros, com materiais e regras de segurança num laboratório. 

 

E: Enquanto docente, que balanço faz desta experiência? 

 

R: Esta experiência tem sido muito enriquecedora. Os conhecimentos que os alunos 

adquirem na componente técnica são discutidos nas aulas, sendo questionados 

vários aspectos que nunca o seriam num curso geral.  No entanto, por vezes, é difícil 

motivar os alunos para estas disciplinas… É considerado mais importante o “saber 

fazer”, sem sequer se questionarem o porquê de determinadas procedimentos terem 

de ser feitos. Acho que é de salientar que, com o tempo, nota-se melhoria na 

capacidade de raciocínio e resolução de problemas de alguns alunos, o que é sempre 

importante na sua vida quotidiana. 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PROFESSOR 3 

 

E: Qual deve ser, na sua perspectiva, o papel da formação de natureza qualificante?

  

R: A formação de natureza qualificante, para além de possibilitar a progressão 

escolar, deve, acima de tudo, desenvolver no formando competências gerais, 
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nomeadamente no que toca à componente sócio-cultural, e competências 

específicas capazes de garantir uma preparação eficaz e activa para o mercado de 

trabalho. Neste sentido, a formação qualificante deve visar a transformação de um 

trabalhador desqualificado num profissional na verdadeira acepção da palavra.  

  

E: Que relevância confere a esta tipologia de cursos? 

R: Actualmente, e independentemente da área de trabalho, exige-se flexibilidade. 

Com efeito, um dos requisitos para ingressar no mercado de trabalho é o revelar de 

um vasto leque de competências desenvolvidas. Todavia, acredito que a 

especialização é o caminho a seguir, ou seja, unir a especificidade que uma 

formação confere à flexibilidade e multi-funcionalidade. Importa relembrar que 

esta tipologia de curso fornece ao formando uma prática que se transpõe como 

experiência no currículo. Por conseguinte, o ensino qualificante, através da 

vertente de Formação em Contexto de Trabalho garante ao formando a experiência 

muitas vezes exigida aquando da procura do primeiro emprego. Ao se qualificar, o 

trabalhador transforma-se num profissional, ligando a progressão de estudos às 

práticas no mercado de trabalho.  

 

E: Como olha para a inclusão destes cursos profissionais nesta escola secundária? 

R: A inclusão nunca é  fácil. Quando se trata de uma escola vocacionada para o 

ensino profissional, todas as práticas estão de acordo e concorrem para o mesmo 

propósito, o de formar profissionais qualificados. Todavia, quando se visa integrar 

esta tipologia de cursos nas escolas de ensino regular surgem uma série de dúvidas 

e de obstáculos. As especificidades dos cursos profissionais passa desde logo pelo 

currículo escolar, na medida em que engloba uma forte componente prática para a 

qual a escola secundária nem sempre está preparada, quer no que diz respeito a 

recursos humanos como a infra-estruturas e equipamentos. A este condicionante 

liga-se ainda a dificuldade sentida em estabelecer contactos com entidades locais 

visando garantir estágios profissionais aos formandos. No que diz respeito ao 

aluno, este tipo de cursos integra formandos tendencialmente desmotivados, 

apresentando, por vezes, dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Este 

factor leva à adaptação dos conteúdos programáticos e dos processos de 

aprendizagem às vivências, necessidades e interesses dos formandos.  
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E: Que dificuldades sentiu ao leccionar a sua disciplina em cursos profissionais? 

R: As dificuldades que senti estão intimamente ligadas a três factores: as 

dificuldades de aprendizagem que alguns alunos apresentam, as lacunas culturais e 

linguísticas, na medida em que muitos sofrem de iliteracia, e a desmotivação que 

manifestam, revelando pouca curiosidade cultural. É preciso despertar essa 

curiosidade e levá-los à procura de respostas. Esta necessidade choca com as 

dificuldades de leitura e compreensão que exibem, bem como as lacunas de 

aprendizagem que revelam. Muitas vezes torna-se prioritário a formação sócio-

pessoal, para se poder desenvolver outro tipo de competências. Assim sendo, olho 

para a inclusão com relativa preocupação, mas consciente de que esta tipologia de 

cursos é muitas vezes a via de combate ao abandono escolar e ao insucesso em 

cursos de componente geral.  

 

 E: Que objectivos considera adequados para esta componente de formação em 

cursos profissionais? 

R: A formação sócio-cultural não é o mais importante na formação profissional, no 

entanto, deve servir como base de apoio às restantes componentes específicas e 

tecnológicas do curso. Neste sentido, a dimensão sócio-cultural assume-se como 

relevante e pertinente, contribuindo para o desenvolvimento de competências 

essenciais para a formação de um cidadão activo e de um profissional flexível e 

multi-facetado. Para além de um currículo comum e de competências essências que 

se objectiva alcançar, a componente sócio-cultural deve ter como objectivos 

despertar ou desenvolver competências relativas à literacia, à cidadania e ao uso 

espírito crítico. Deve, ainda, desenvolver no formando as competências específicas 

relativas ao tipo de formação profissional em que se integra. Assim, o formando 

deve ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações práticas, e os 

conteúdos das diversas disciplinas às necessidades da sua área profissional.  

  

E: Considera que a sua disciplina deve ser leccionada de forma semelhante ou 

diferente nos cursos profissionais e nos cursos do ensino regular? 
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R: O ensino nos cursos profissionais é semelhante, mas sempre diferente, tendo em 

conta a especificidade desta tipologia de cursos e seus objectivos. Se o currículo 

deve ser adaptado às necessidades e interesses dos alunos, e sendo os seus 

objectivos e natureza diferentes, logo os métodos de ensino e de aprendizagem nos 

cursos recorrentes difere dos qualificantes. É claro que esta diferenciação é só 

aplicada até certa medida e irá variar de acordo com o tipo de curso profissional e 

os alunos que estão perante nós. Em resumo, tento leccionar de maneira a que os 

alunos coloquem em prática as aprendizagens e que desenvolvam o “saber fazer” 

em situações concretas e aplicadas à realidade. A maior dificuldade foi motivar os 

formandos, já que a maioria tinha passado pelo ensino regular e sem sucesso. Com 

efeito, suscitar-lhes o interesse e a curiosidade pelos tópicos abordados é, por 

vezes, um desafio. Outro obstáculo, como anteriormente já mencionei, é a 

dificuldade que os formandos sentem em se expressar, escrita e oralmente. Optei 

por inovar nas estratégias de ensino e aprendizagem, seleccionando actividades 

diversificadas, que se centram no “saber fazer”, apostando no uso das novas 

tecnologias (plataforma de e-learning moodle da escola). O processo de 

aprendizagem também passa muito pelo planeamento, elaboração e apresentação 

de trabalhos individuais e em grupo.  

 

 E: Enquanto docente, que balanço faz desta experiência? 

R: O balanço é  positivo, já que, mesmo tendo em conta todos os obstáculos e 

dificuldades, nota-se, em geral, uma evolução bastante positiva nos formandos, 

enquanto estudantes, cidadãos e futuros profissionais.  
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Tema 

 

 

Sub-tema 

 

 

Categoria 

 

Unidade de registo 

 

1 

 

2 

 

3 

Perspectiva 

global sobre a 

formação 

profissional 

Objectivos Progressão escolar - possibilitar a progressão escolar x   

- aqueles alunos que são muito bons e que queiram prosseguir 

estudos vão com uma bagagem completamente diferente dos 

alunos que nunca tiveram estas disciplinas técnicas. Eles vão para 

um curso universitário da área onde tiveram a frequentar o curso 

profissional e o primeiro e o segundo ano quase que têm a matéria 

dada. É aí que se nota a diferença. Eles realmente vão melhor 

preparados. 

 x  

Transição para o 

mercado de trabalho 

- desenvolver no formando competências gerais, nomeadamente 

no que toca à componente sócio-cultural, e competências 

específicas capaz de garantir uma preparação eficaz e activa para 

o mercado de trabalho 

x   

- deve visar a transformação de um trabalhador desqualificado 

num profissional na verdadeira acepção da palavra 

x   

- acho que o ensino profissional está vocacionado para os alunos 

estarem preparados para irem para o mercado de trabalho 

 x  

- penso que eles estão preparados para desempenhar funções 

dentro da área do curso 

 x  

- estes cursos certificam o aluno em termos profissionais, 

tornando-os mais aptos para o ingresso rápido no mercado de 

trabalho 

  x 

 

Importância dos 

cursos 

profissionais 

Especialização - a especialização é o caminho a seguir, ou seja, unir a 

especificidade que uma formação confere à  flexibilidade e multi-

funcionalidade. 

x   

Experiência (prática) - esta tipologia de curso fornece ao formando uma prática que se 

transpõe como experiência no currículo. 

x   

- Por conseguinte, o ensino qualificante, através da vertente de x   

ANEXO T 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS AOS DOCENTES DOS CURSOS PROFISSIONAIS 
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Formação em Contexto de Trabalho garante ao formando a 

experiência muitas vezes exigida aquando da procura do primeiro 

emprego. 

- para além de continuarem a estudar e adquirir conhecimentos 

importantes, também vão adquirir várias competências a nível 

prático, incluindo estágios, que lhes permite adquirir alguma 

experiência para ingressar no mercado de trabalho. 

  x 

Combate ao 

insucesso escolar 

- esta tipologia de cursos é muitas vezes a via de combate ao 

abandono escolar e ao insucesso em cursos de componente geral. 

x   

- tornam-se importantes para alunos que não são muito bons a 

nível teórico e que de outra forma talvez abandonassem a escola 

mais cedo.  

  x 

Contributo para a 

diversificação da 

oferta formativa 

- a formação de natureza qualificante permite alargar as escolhas 

dos alunos em termos de ofertas formativas 

  x 

Componente 

sócio-cultural 

Apoio às restantes 

componentes 

- a formação sócio-cultural não é o mais importante na formação 

profissional 

x   

- deve servir de base de apoio às restantes componentes 

específicas e tecnológicas do curso. 

x   

Competências de 

cidadania e 

profissionalidade 

- assume-se como relevante e pertinente, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências essenciais para a formação de 

um cidadão activo e de um profissional flexível e multi-facetado. 

x   

 - deve ter como objectivo despertar ou desenvolver competências 

relativas à literacia, à cidadania e ao uso do espírito crítico. 

x   

- deve, ainda, desenvolver no formando as competências 

específicas relativas ao tipo de formação profissional em que se 

integra. 

x   

Componente 

técnica 

Ensino por 

competências 

Preparação para o 

- na técnica é onde vamos dar as competências  x  

- é fundamental as disciplinas da técnica darem um pouco de 

teoria, que também tem, e o décimo ano é essencialmente teórico. 

 x  
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estágio e a PAP E depois no décimo primeiro, décimo segundo tem a função de 

dar as tais competências para fazer o estágio, no décimo primeiro, 

e décimo segundo fazer também o estágio e a PAP. É 

fundamental nas disciplinas técnicas. 

Componente 

científica 

Complemento das 

restantes disciplinas 

Desenvolver a 

capacidade de 

raciocínio 

- a formação científica deve ser a base explicativa das restantes 

disciplinas. Os conhecimentos científicos devem ser discutidos de 

forma a complementar o que é leccionado na área técnica, 

devendo adaptar-se o programa a cada curso em particular. 

  x 

- os alunos devem adquirir conhecimentos básicos a nível 

científico, explicar/compreender alguns fenómenos naturais, 

desenvolver a capacidade de raciocínio/resolução de problemas, 

realizar actividades laboratoriais e elaborar relatórios científicos 

das mesmas. 

  x 

- deve ser leccionada de forma diferente. Deve haver uma maior 

ligação com as disciplinas técnicas, aproveitando os 

conhecimentos científicos para explicar o que é feito a nível 

prático. Para além disso, também deve valorizar-se a componente 

laboratorial, que lhes permite desenvolver várias competências a 

nível de técnicas laboratoriais e utilização do método científico no 

desenvolvimento de trabalhos. 

  x 

Implementação 

dos cursos 

profissionais 

Dificuldades de 

implementação 

Falta de hábitos de 

estudo dos alunos 

- são alunos que não gostam de estudar, essencialmente não 

gostam de estudar. 

 x  

Falta de bases dos 

alunos 

- têm dificuldades no português, nas disciplinas básicas, 

matemática, físico-química, são alunos com algumas dificuldades. 

   

- As dificuldades que senti estão intimamente ligadas a três 

factores: as dificuldades de aprendizagem que alguns alunos 

apresentam 

x   

- A principal dificuldade é a falta de alguns conhecimentos 

básicos. Devido aos alunos que normalmente frequentam estes 

cursos terem percursos escolares alternativos ou com várias 

  x 
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reprovações, acabam por lhes faltar alguns conceitos teóricos 

importantes. 

- Nota-se ainda alguma dificuldade no desenvolvimento de 

actividades laboratoriais já que alguns alunos nunca as tinham 

realizado nos anos anteriores. 

  x 

- (…) as lacunas culturais e linguísticas, na medida em que muitos 

sofrem de iliteracia 

x   

Desmotivação dos 

alunos 

- (…) e a desmotivação que manifestam, revelando pouca 

curiosidade cultural 

x   

- A falta de motivação para as disciplinas científicas, consideradas 

difíceis, também dificulta o desenvolvimento de alguns módulos 

da minha disciplina. 

  x 

- é preciso despertar essa curiosidade e levá-los à procura de 

respostas. 

x   

- esta necessidade choca com as dificuldades de leitura e 

compreensão que exibem, bem como as lacunas de aprendizagem 

que revelam. 

x   

Necessidade de 

formação sócio-

pessoal 

- muitas vezes torna-se prioritário a formação sócio-pessoal, para 

se poder desenvolver outro tipo de competências. 

x   

Programas não 

adequados aos 

alunos 

- Nós temos que nivelar e tirar ali o sumo do programa que foram 

feitos por lunáticos. Para mim quem fez aqueles lunáticos, não 

estão a ver as características dos alunos. (..) eu acho que uma das 

falhas são os programas que foram lançados para profissionais. 

 x  

 - não foi pensado para os alunos que iam receber esses programas.  x  

 - o currículo deve ser adaptado às necessidades e interesses dos 

alunos 

x   

 - nós temos algumas dificuldades em adaptar os currículos que 

foram lançados pelo ministério a estes alunos. É difícil. 

 x  

 - quem fez os programas não teve em atenção os alunos, o  x  
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público-alvo. 

Falta de manuais e 

material de apoio 

- temos dificuldades também, nós não somos professores 

universitários, não temos livros de apoio. Não há manuais para o 

profissional da parte técnica. (…) Tenho que comparar livros 

naquelas áreas, não só um por módulos, são vários, porque os 

módulos abrangem várias temáticas e nós compramos livros 

técnicos, livros universitários para conseguirmos dar a matéria.   

 x  

Falta de condições 

técnicas da escola 

-  a escola não estava preparada para dar estas matérias.  x  

- fomos fazendo investimentos ao longo destes três anos, ao fim 

dos quais já saiu a primeira turma de profissional e eles coitados 

foram um bocado as cobaias. E nós não sabíamos muito bem que 

tipo de equipamento é que era preciso, não fizemos um projecto a 

longo prazo. Íamos precisando disto e íamos comprar. 

 x  

- nós estávamos a dar um curso que a base é electrónica e nós não 

tínhamos equipamento nem nada de electrónica. Tínhamos já um 

grupo de informática bastante bem equipado, mas à base de 

electrónica tínhamos zero e no primeiro ano aquilo foi um bocado 

complicado. 

 x  

- os professores da parte técnica, não tínhamos equipamento para 

ensinar os conteúdos que nos foram apresentados na altura. 

 x  

- havia muita falta de equipamento e as aulas práticas poderiam 

ter tido outra dinâmica. Podíamos não ter abordado tanto as 

questões teóricas e mais práticas. Houve ali algumas adaptações 

que nós tivemos de fazer 

 x  

Integração dos 

cursos profissionais 

no funcionamento 

geral da escola 

- é assim, nós estamos a trabalhar numa escola não profissional 

em que temos alunos a trabalhar em segmentos e blocos de 90 

minutos, que não funcionam por módulos e o curso profissional 

funciona por módulos. 

 x  

- enquanto numa escola profissional todos andam na mesma 

sequência, a fazer todos a mesma coisa ao mesmo tempo, aqui 

 x  
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não. 

- e depois temos o estágio e temos que colocar os alunos em 

estágio. Os professores têm aulas e como é que acompanham, 

pronto, há que gerir isto tudo e depois as PAPs. 

 x  

- Numa escola profissional naquela altura está tudo a apresentar 

PAPs e a fazer PAPs. Aqui não.  

 x  

- temos uma escola a funcionar com não sei quantas turmas de 

geral e oito a nove turmas do profissional. E portanto o 

profissional tem de encaixar no resto do funcionamento da escola 

como é evidente. 

 x  

Período de 

adaptação dos 

professores 

- há professores a dar as duas vertentes e isto primeiro que 

entrasse foi muito complicado. 

 x  

- primeiro que as pessoas percebessem como é que era o 

funcionamento. 

 x  

- no primeiro ano andamos assim um bocadinho à toa.  x  

- também é difícil as pessoas às vezes entrarem neste 

funcionamento e é difícil gerir isto tudo. 

   

Mecanismo de 

reposição das aulas 

- a parte de repor as aulas também é diferente. Eles têm x horas de 

formação. Essas horas têm de ser cumpridas 

 x  

Motivar os alunos - a maior dificuldade foi motivar os formandos, já que a maioria 

tinha passado pelo ensino regular e sem sucesso. Com efeito, 

suscitar-lhes o interesse e a curiosidade pelos tópicos abordados é, 

por vezes, um desafio. 

x   

- outro obstáculo, como anteriormente já mencionei, é a 

dificuldade que os formandos sentem em se expressar, escrita e 

oralmente. 

x   

Dificuldade dos 

alunos na realização 

da PAP 

- Em relação às PAPs houve PAPs muito más. Como directora de 

curso tive de assistir a todas e alguns dias sai daqui 

completamente frustrada. Dizia como é que é possível terem 

apresentado uma PAP destas? Alguns trabalhos feitos ao longo do 

 x  
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ano foram melhores que algumas PAPs. Eu acho que eles não 

tinham referência do que era uma PAP, do que se pretende numa 

PAP.  (...) Só que eles não se aperceberam do que é que era aquilo 

e a responsabilidade de fazer o trabalho e apresentá-lo perante um 

júri que era constituído pelo monitor de estágio, uma pessoa da 

câmara municipal da área da educação e informática e outra 

pessoa que é da ACIRO, que é uma entidade de apoio ao 

empresário aqui de Torres Vedras. São pessoas que merecem 

algum respeito, foi o que eu lhes disse a eles. E penso que eles 

não tiveram essa noção e responsabilidade. 

 - houve PAPs muito boas, os bons alunos fizeram PAPs boas, os 

alunos medianos fizeram PAPs medianas, os alunos de 10/11/12 

fizeram PAPS lastimáveis 

 x  

Estratégias de 

implementação e 

superação das 

dificuldades 

Inovação e 

diversificação das 

estratégias de 

ensino/aprendizagem 

- optei por inovar nas estratégias de ensino e aprendizagem,  x   

- (…) seleccionando actividades diversificadas x   

Trabalhos de 

pesquisa 

- tentamos fazer muitos trabalhos também para que os alunos 

sintam essa necessidade de procurar. 

 x  

Elaboração de 

materiais de apoio 

ao estudo para os 

alunos 

- tentamos arranjar materiais e para cada matéria que lecciono 

tenho apresentações em power-point feitas por mim. Todas elas 

são feitas por mim e os meus colegas fazem a mesma coisa 

decerto. Muita sistematização, facultação de fotocópias para 

estudarem. Faculto também apresentações em power-point para 

eles estudarem. 

 x  

- nós temos a plataforma moddle onde disponibilizamos todos os 

materiais que nós temos e vamos fazendo assim. 

 x  

- muito à base de fichas de trabalho.  x  

Menor 

aprofundamento das 

- tenho de leccionar isso de uma forma mais leve, menos 

aprofundada 

 x  
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matérias 

Ensino centrado no 

saber-fazer 

- tento leccionar de maneira a que os alunos coloquem em prática 

as aprendizagens e que desenvolvam o “saber fazer” em situações 

concretas e aplicadas à realidade. 

x   

- Há uma tentativa de motivar os alunos para as disciplinas 

científicas através da utilização de alguns exemplos actuais ou 

maior ligação à importância destes conhecimentos para a vida do 

dia-a-dia. 

  x 

- é tudo à base de competências. No fundo é pô-los a trabalhar em 

todas as disciplinas, não só nas técnicas como nas outras, e 

portanto eles conseguem alcançar os objectivos que nós traçamos 

para eles 

 x  

- realização de testes ou questões de diagnóstico no sentido de 

conhecer os conceitos adquiridos pelos alunos nos anos 

anteriores. Os conhecimentos prévios dos alunos vão definir as 

estratégias e graus de aprofundamento a deginir em cada 

curso/turma. 

  x 

Avaliação de 

diagnóstico 

- nós temos grelhas em que nos apoiamos bastante e que 

avaliamos esse trabalho na aula. É logo feita a avaliação daí que 

os alunos conseguem alcançar os objectivos das disciplinas sem 

ter muito boas notas nos testes. 

 x  

Avaliação contínua - logo no início são dados todos os critérios de avaliação ao longo 

do ano. Eu faço uma apresentação com todos os critérios. 

Normalmente é isso que eu digo aos meus colegas para fazer. 

Como directora de curso apresento na primeira aula, na segunda 

aula os critérios de avaliação para todos os módulos.  

 x  

Clarificação de 

critérios de avaliação  

- Mas depois quando inicio o módulo, estes são os critérios de 

avaliação para este módulo, porque eles esquecem-se e quando 

nós fazemos auto-avaliação voltamos a mostrar a grelha de 

avaliação e dizemos a percentagem para isto e isto e isto. Mostro-

 x  
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lhes a grelha de avaliação e o que eles tiveram nos vários critérios 

e debatemos, porquê que tu tiveste isto? Porquê que achas que 

tiveste isto? É fundamental que eles se envolvam neste processo 

de avaliação e de perceber porque é que esses critérios são assim 

definidos. Eu acho que eles entendem. 

Critérios de 

avaliação 

- porque os nossos critérios de avaliação que estão estipulados em 

regulamentos internos valorizam muito os valores e atitudes e a 

parte das capacidades e aptidões em detrimento dos 

conhecimentos teóricos. 

 x  

- depois há os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação são 

estipulados para todos os profissionais da mesma maneira. Há 

uma tabela que define os critérios de avaliação para os cursos 

profissionais todos que existem na escola. 

 x  

- Depois existe uma margem de dez pontos para cima e dez 

pontos para baixo mediante os módulos e os conteúdos 

programáticos. 

 x  

- No décimo ano valorizamos mais os valores e atitudes e as 

capacidades e aptidões em detrimento dos conhecimentos. À 

medida que nós vamos aproximando do décimo segundo ano 

vamos valorizando os conhecimentos. Porquê, no décimo 

segundo o aluno já deve ter compreendido que a postura na sala 

de aula, o comportamento, a assiduidade é fundamental e portanto 

já não vale a pena estar a valorizar esses critérios. Portanto vamos 

desvalorizar um pouco para valorizar outras competências que 

eles têm de ter no final do décimo segundo ano, as competências. 

E é assim no décimo ano é moldar mesmo os alunos, estamos a 

formá-los em termos de valores e atitudes. No décimo primeiro 

menos e no décimo segundo já não é necessário. No décimo 

segundo os alunos já têm de ter mais de dezoito nos parâmetros 

em termos de valores e atitudes, porque já foram trabalhados no 

 x  
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décimo e décimo primeiro ano.  

- é assim se o aluno nunca falta…eu tenho alunos… eu agora 

estou a acabar um módulo, o aluno nunca falta, o aluno tem vinte 

na assiduidade. Se um aluno é bem comportado tem entre dezoito 

e vinte, sempre falta um bocadinho, é difícil atingir o vinte. 

 x  

Resultados Balanço a nível 

pessoal 

Evolução dos alunos - o balanço é positivo, já que, mesmo tendo em conta todos os 

obstáculos e dificuldades, nota-se, em geral, uma evolução 

bastante positiva nos formandos, enquanto estudantes, cidadãos e 

futuros profissionais. 

x 

 

  

- Esta experiência tem sido muito enriquecedora (…)com o tempo 

nota-se a melhoria da capacidade de raciocínio e resolução de 

problemas de alguns alunos, o que é sempre importante na sua 

vida quotidiana 

  x 
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ANEXO U 

 

ENTREVISTA AOS ALUNOS DO 3º ANO 

DO CURSO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA 

 

Data Prevista:Maio de 2009  

Hora Prevista:15h45  

Local Previsto: Escola Secundária  

 

o Objectivo da entrevista: 

 

Conhecer a perspectiva dos formandos sobre a formação ministrada. 

 

o Protocolo da entrevista: 

 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista: 

 

Tema 

 

Sub-temas Questões 

 

Motivação 

 

- como teve conhecimento do curso 

- razões da inscrição no curso 

 

 

Como teve conhecimento 

deste curso? 

 

Quais as razões que o 

levaram a inscrever-se neste 

curso? 

 

 

Expectativas 

 

 

- objectivos 

- expectativas de empregabilidade 

 

 

 

O que pretende fazer após a 

conclusão do curso? 

 

Considera que esta é uma 

área com futuro? 

 

 

Currículo 

 

- interesse das disciplinas 

- dificuldade das disciplinas 

- componente prática do curso 

- Prova de Aptidão Profissional 

 

 

Qual a sua opinião sobre as 

disciplinas do curso e 

matérias leccionadas? 

 

Qual a sua opinião sobre a 

formação técnica que lhe foi 

proporcionada? 

 

 

Avaliação 

 

- avaliação modular 

- instrumentos de avaliação 

- Prova de Aptidão Profissional 
 

 

Qual a sua opinião sobre o 

sistema de avaliação a que foi 

sujeito? 
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ANEXO V 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COLECTIVA AOS ALUNOS 

 

E: Como souberam deste curso? 

 

A: Estava no curso tecnológico e como disseram que este curso ia acabar. Como tinha 

algumas dificuldades no curso tecnológico mesmo que fosse passar, que se calhar 

aquele não era bem o meu nível de exigência. Então preferi também o curso profissional 

porque seria o mais indicado para quando acabasse o curso segui então o curso 

profissional. 

 

A: Eu estava na escola fui às consultas lá da psicóloga. Fui ao planeamento e ela fez-me 

o planeamento e forma a que o mais indicado para mim era informática. Segui o 

conselho dela que era seguir informática para ter o 12º ano. A minha vida eu acho que 

não vai ser pela via da informática, mas acho que vou ter uma vida militar. E era o 

caminho mais fácil que eu tinha e mais rápido de acabar e ir para o exército. 

 

A: No meu caso também foi como o David. Na avaliação da psicóloga tinha entre duas 

variáveis, uma delas era informática e como eu gostava bastante. Na altura não tinha 

conhecimento deste curso de informática. A informação que me foi dada foi dos 

tecnológicos ainda. Quando eu cheguei aqui é que me disseram que era profissional.  

 

A: Vim para este curso porque também estava nas consultas do psicólogo na escola aqui 

ao lado e depois o meu perfil indicava que informática e as tecnologias era o mais 

indicado. Depois como eu estava numa de assim primeiro ter o 12º não fui para o 

regular, para tecnologias e fui para este curso de informática. Também me deram 

informação que era o tecnológico e só depois quando cheguei aqui é que me disseram 

que era mesmo profissional. 

 

E: E agora relativamente ao curso queria saber a vossa opinião sobre as disciplinas? 

 

A: Acho que as disciplinas são todas em geral úteis, não é. A comunicação de dados 

para redes que é fundamental, aliás porque cada vez mais é substituído componentes na 

informática que então a variante redes é sempre alguma mais valia. Também tivemos e 
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temos sistemas e arquitectura de computadores, programação, termos uma ideia de 

programação acho que também é. A mim foi muito útil porque descobri que gostava de 

programação. Não conhecia programação. Dificuldades não foram nas disciplinas 

práticas, foram nas restantes, Físico-Química e Português. 

 

A: Tal como eu. 

 

A: Também porque vinha mal preparado do 3º ciclo e Matemática já vinha bem 

preparado. A partir do 10º ano do curso tecnológico calhei ter uma boa professora e 

consegui recuperar muita coisa que não dei no ensino básico. Sempre tive mais 

dificuldade na parte das línguas e tudo o que fosse para decorar. 

 

E: O que achou então dessa parte sócio-cultural e científica? 

 

A: Utilidade tem, também depende da forma como os professores encararam a matéria e 

fizeram ver as coisas como se não fosse mais matéria, se fosse pela utilidade. Eram 

aulas muito mais liberais em que desenvolvíamos algumas capacidades. Acho que isso é 

o ponto útil. Agora quanto às matérias. Gramática, não vou dar gramática quando sair 

daqui, como é evidente. Não quer dizer que não seja útil, mas o aspecto de dar liberdade 

ao professor, se for um bom professor, como tive o caso de alguns, evoluir esses nossos 

aspectos, os nossos pontos fracos, as nossas competências para desenvolver alguma 

sensibilidade, escrita, não dispersarmos, como reagir a algumas formas, como estarmos 

numa posição mais formal. Acho que isso foi a parte útil. 

 

E: E a parte de FCT? 

 

A: Correu lindamente até porque fui eu que escolhi o estágio. Tive alguma dificuldade 

até eles darem a resposta a nível de burocracias. Fui estagiar para a Câmara. Mas foi 

bastante útil. 

 

E: Em termos globais acha que foi bem leccionado? Vocês gostaram da forma como os 

professores deram a volta às coisas? 
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A: Sim, não estou a dizer que todos. Mas se for um bom professor é capaz sempre de 

elevar os bons aspectos escondendo o resto. Não estou a dizer que dependa só dos 

professores, depende também dos alunos, da maneira que recebem. Mas tive a sorte de 

ter um bom primeiro professor no 10º ano do curso e no 2º ano vieram uns três 

substituir uns aos outros e não tive tanto azar assim. Foram bons professores na mesma. 

Tudo o que fosse mais difícil, porque o profissional tem muita vantagem para mim e 

para muitos outros que é o grau de dificuldade muito muito baixo. E então os 

professores evidentemente que não dão um jeitinho mas ajustam às nossas capacidades. 

Não quer dizer que a gente estagne, não evolua, mas somos capazes, puxam um 

bocadinho por nós, ensinam evidentemente, mas um bom professor é a utilidade do 

curso. 

 

A: Acho que a nível de disciplinas que a sócio-cultural que é, Português, Inglês. Acho 

que o inglês devia ser de uma maneira mais técnica, devia dar mais vocabulário das 

disciplinas que nós. Acho que o curso foi um bocadinho mal planeado, porque a escola 

não tinha condições praticamente nenhumas para nos acolher, o curso que era. Os 

professores a nível técnico acho que calhamos com professores bons e que nos queriam 

ajudar. Dificultaram-nos um bocadinho as coisas na maneira do estágio, que é assim o 

estágio devia ser repartido pelos três anos. Devido á carga horária que nos deram no 3º 

ano ficou, quando temos a PAP para entregar. O estágio foi muito longo. Para já para as 

pessoas que foram para muito longe. O estágio devia ser um dia inteiro. Não devia ser 

como nós fazíamos só tardes. É mau para nós que temos que vir para a escola e depois 

temos de nos deslocar para o local de estágio. É mau para as pessoas do estágio, que nós 

deixamos uma máquina em reparação, fica a meio e para eles é mau, porque não sabem 

o que é que nós tivemos lá a fazer. E é assim toda gente gosta de concluir uma máquina. 

Também é assim. O Hugo teve na câmara, eles lá têm menos pressa em arranjar as 

máquinas. Nós estamos em lojas. Há máquinas de empresas e é diferente porque temos 

de ter o material preparado em certo tempo e há coisas que tem de ser muito rápidas.  

 

A: Convém salientar aqui que a gente tinha mesmo aulas durante o estágio. 

 

E: E isso foi quanto tempo esse sistema de estágio? 

 

A: Foi durante 420 horas, mais ou menos 6 meses. 
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E: Neste 3º ano? 

A: Só neste 3º ano. Também nós devíamos ter mais disciplinas técnicas, como nós 

tivemos EMEI logo no 10º ano que era para termos mais ou menos umas luzes, porque 

há muitas pessoas que vêm para este curso e não sabem mexer num computador. Há 

pessoas que vêm para aqui mesmo por engano. Não foi o meu caso, mas tenho colegas 

na minha turma que foi e… 

 

A: tanto que éramos 26 e ficámos em 14 logo no 1º ano. 

 

A: Pois e a nossa turma também. 

 

E: Acharam difíceis as disciplinas sócio-culturais? 

 

A: O que eu tive mais dificuldade foi no inglês e no português. Porque Físico-Química e 

Matemática sempre gostei dessa área e sempre foi com pouca dificuldade ou mesmo 

nenhuma que eu tive essas disciplinas. Mas o português a stôra sempre facilitou, sempre 

tivemos stôras a facilitar e depois o inglês, o inglês é assim, calhamos com uma stôra 

muito boa. A stôra sempre nos apoiou a todos, sempre arranjou maneira de nos 

passarmos mesmo que não percebêssemos nada. Mas acho que o inglês devia estar 

mesmo direccionado para a área técnica. 

 

A: Acho que deves ter cuidado com a maneira como estás a dizer as coisas.  

 

A: Ora digo-te uma coisa foram muitos levados ao colo. 

 

A: Mas se calhar saíram de lá a perceber alguma coisa. É preciso ter cuidado porque dá 

a entender que foram passados sem saber alguma coisa. 

 

A: Podes crer que há muitos da minha turma a disciplinas são passados mesmo por 

favor. 

 

A: Isso na nossa não acontece. Temos de saber, um mínimo dos mínimos, mas temos 

que saber.  
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A: Como o meu colega disse, nós como fomos das primeiras turmas, fomos um bocado 

cobaias, porque todas as semanas mudavam as coisas. Quase que vinha uma notícia 

nova, olha afinal isto já mudou. O sistema de faltas mudou montes de vezes e horários. 

E como também foi um bocado mal planeado e nós tínhamos uma carga horária que era 

muito grande, que era todos os dias das 8h30 às 18h30 todos os dias. Eu fazia o horário 

de um trabalhador. Para estudante acho que é um bocado demais. Tínhamos a benesse 

de poucos trabalhos. Trabalhos de casa tínhamos poucos. Era tudo mais concentrado em 

aula. Em termos de disciplinas, as específicas acho que foi, acho que foram bem 

elaboradas, tirando a parte da escola não ter capacidade prática para o nosso curso, 

equipamentos. Porque no caso dos cursos de programação, basta um computador e tem 

material. Nós tínhamos máquinas antigas e poucas, acho que não tínhamos condições. A 

escola não tinha condições. Depois em relação às disciplinas, tive algumas dificuldades 

no inglês no início, também derivado um pouco à professora, que não me adaptei bem 

ao tipo de ensino dela. Melhorei agora neste ano. Depois em Português mantive sempre 

mais ou menos as notas, não achei dificuldade. Físico-Química tive bastantes 

dificuldades, apesar de não ser uma Físico-Química muito elaborada, mas sempre tive 

dificuldades. Matemática também algumas. Acho que o inglês é uma coisa sempre 

importante. Nós não temos que ficar limitados ao nosso país quer queiramos avançar 

um bocado para outro País o inglês é fundamental. Com o português não vamos a lado 

nenhum. Depois o português acho que já foi um bocadinho mais, porque é sempre bom 

conseguirmos ter uma conversa e elaborar um texto em condições. Agora partes 

gramaticais e essas coisas e obras, não. 

 

A: Eu não sei se das três turmas de informática que eu passei se alguém lia livros, 

porque quem trabalha na informática geralmente é tudo muito… até a nossa vida actual, 

tudo passa muito rápido, não há momentos se calhar para ler um livro. 

 

A: Mas estás a dizer livros técnicos ou livros 

 

A: Não livros em geral? 

 

A: Penso eu por estarmos ligados mais à componente prática, mais virados para as 

tecnologias e não tanto para a literatura. 
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A: Acho que isso também tem a ver com o gosto de cada um. 

 

A: Exacto. 

 

E: Então em termos de disciplinas técnicas? 

 

A: Foi só mesmo termos poucas condições em termos de instalação e manutenção de 

equipamentos informáticos, que praticamente não haviam. O estágio eu comecei um 

bocadinho mais tarde porque houve umas trocas com um amigo meu. Eles tentaram pôr-

nos mais perto dos locais de habitação. Eu tinha dois. Primeiro ia para um. Depois no 

final quando já quase, trocaram para outro sítio. Acho que houve assim um 

bocado…Esse meu colega já tinha ido ao sítio onde eu ia, trocamos. Já tinha falado com 

as pessoas e trocamos. Assim umas coisas estranhas. Mas eu acho que ao fim ao cabo 

correu bem. 

 

A: Aqui os colegas estavam a dizer que o curso estava mal organizado e digamos não 

concordo muito. Não é que tivesse extremamente bem organizado, pronto estava 

organizado minimamente. Acho que a escola não tinha era as condições necessárias 

para nós num curso mais baseado em hardware conseguirmos trabalhar, termos 

materiais. Num curso de software, basta ter os programas, instalar nos computadores e 

programa-se e faz-se produtos multimédia e et. Num curso de hardware é preciso ter 

máquinas, é preciso ter equipamentos para nós mexermos e montarmos e etc. 

 

A: Queria só acrescentar se o programa fosse elaborado por alguém que percebesse de 

informática ou tivesse uma ideia de informática, é normal que conseguisse ter algum 

programa melhor, porque a maior parte dos conhecimentos que os alunos têm são de 

conversas, são experiências fora da escola. 

 

A: É verdade. 

 

A: Exacto. 
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A: Porque lá está o que nos ensinam aqui de certo modo também já está um bocadinho 

ultrapassado, na realidade, mesmo já. As coisas já estão um bocadinho mais avançadas 

do que nos ensinam aqui. Não é que isso não sirva. Ensinam-nos as bases. Depois, se 

queremos estar mais actualizados, temos de ser nós a pesquisar e a informarmo-nos. 

 

E: E acho alguma área mais difícil das três? 

 

A: Eu gosto mais da área mesmo da informática, dessa parte mais prática. Mas na minha 

opinião tem muito a ver com o professor que dá a disciplina.  

 

A: Pois é isso mesmo. 

 

A: No meu caso por exemplo em electrónica no 10º ano foram mais os módulos que 

chumbei do que passei. Enquanto que depois no 11º mudou de stor e o stor tornava as 

aulas um bocado mais atractivas etc e não só recuperei os módulos todos que tinha 

chumbado no ano anterior como até tinha das melhores notas a nível da minha turma. 

Não foi a maias alta, mas era das mais altas. Acho que isso depende do stor. 

 

E: E o que é que para vocês pode tornar uma aula mais atractiva então? 

 

A: Eu acho que o professor para ser mais eficaz e para conseguir dar melhor as coisas, é 

preciso que, primeiro tem de falar connosco e compreender-nos e pôr-nos de certo modo 

à vontade e com confiança nesse professor, porque acho que assim é mais fácil tanto nos 

aprendermos como ele ensinar-nos. E é mais fácil que nós consigamos levar a aula para 

determinada área. Há stores que como as aulas não são de certo modo interessantes, 

começamos a dar uma coisa e depois o assunto desvia-se um bocado e os professores 

não têm muita mão nisso. 

 

A: Acho que é importante os professores conseguirem adaptar a matéria e os módulos 

 

A: Exacto 

 

A: aos alunos 
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A: conseguir arranjar um modo de fusão entre as duas coisas 

 

A: Por exemplo os alunos sabem muito de uma matéria, por exemplo programação. E a 

seguir na mesma disciplina vamos dar algumas bases de fundamentos de equipamentos 

informáticos. Acontece que estamos a dar a mesma matéria na mesma disciplina. O que 

o professor às vezes precisava era fugir um bocadinho. Pode-se cortar os módulos de 

forma a adaptar os temas para os alunos e também de certa forma dar mais ou menos 

informações consoante o que está no módulo. 

 

A: As aulas mais interessantes é quando aprendemos melhor. É a percepção que eu 

tenho. Nos cursos regulares, a matéria seja interessante ou não os alunos estudam, 

aprendem-na para tirarem bons resultados, para terem média, etc. Aqui no nosso curso 

não funciona bem assim. Quando gostamos, gostamos. Quando não gostamos, torcemos 

um bocado o nariz e depois reflecte-se nas notas. E depois quando há professores que 

conseguem fazer isso, tornar as coisas interessantes mesmo quando elas não o são ou 

adaptá-las a nós, as coisas reflectem-se um bocado nas notas. 

 

A: Uma vez que nós estamos num curso profissional, supostamente mais ligado à parte 

prática, ao mundo do trabalho, os stores podiam juntar essa interactividade connosco, 

essa comunicação mais directa em relação a cada aluno como eles se estavam a referir. 

Como nós também não tínhamos os componentes necessários, computador para cada 

um. Tínhamos um computador para grupos de três por exemplo e antigos, tornou-se 

desinteressante, porquê. Porque um percebia mais, montava aquilo tudo e os outros 

ficavam a olhar e tornava-se desinteressante. 

 

A: E atenção! Montávamos coisas que agora já não existem. 

 

A: Já não se usa, já não se faz. 

 

A: Embora esteja mais evoluído, já haja mais material para que possa correr melhor. 

Não há ainda o necessário. Continuam a trabalhar com material do arco-da-velha. 

 

A: E avariado. Nós montamos. Não funciona e vamos a ver que é o material que está 

avariado. 
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A: Acho que tomaram uma boa iniciativa no início deste ano. Acho que adquiriram, iam 

adquirir computadores para a secretaria. Então adquiriram às peças e nós montamos 

aqui na oficina. Foi mesmo grupos de dois e acho que isso foi uma boa iniciativa. 

 

A: Era material mais recente. E mesmo nos estágios tivemos que arranjar computadores 

antigos, mas se calhar não tão antigos. 

 

A: Na verdade às vezes a escola precisa de mínimas coisas. Os professores que 

trabalham na rede da escola não as fazem ou estão muito ocupados ou porque há 

desinteresse e na verdade um aluno pode chegar ali assim, de informática qualquer um, 

pode ajudar, dar esse jeitinho e não há esse sentido de profissionalismo na escola aluno-

escola. 

 

A: Pois podiam confiar um bocadinho mais nos alunos, visto que o nosso curso é 

profissional e tem capacidade para trabalhar. Acho que deviam confiar um bocadinho 

mais em nós nesse aspecto, como por exemplo essa iniciativa nós montarmos os 

computadores para a secretaria.  

 

A: Foi o único. Foi porque os nossos professores fizeram muita força para que isso 

acontecesse. 

 

A: Podia ter havido mais uma iniciativa deste género. Foi reestruturada agora a rede da 

escola, a rede mesmo física. Foi uma empresa à parte, não foi a escola que o fez, mas se 

calhar podiam ter posto os alunos a interagir mais e não ser só a vermos a montar a fibra 

óptica. Se calhar a interagir mesmo, sermos nós a montar. 

 

A: Sim porque nós essa experiência adquirimos no estágio, mal ou bem, pelo menos eu. 

Passar calhas, abrir calhas, meter cabos. 

 

A: O mesmo aconteceu comigo. 

 

A: Muita coisa que tu não sabias aprendeste no estágio ou a fazer em casa, não foi na 

escola. 
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A: Se os nossos monitores de estágio não tivessem muita paciência para nos ensinar 

coisas de que nunca tínhamos ouvido falar. 

 

E: Então para vocês os monitores de estágio foram bastante importantes? 

 

A: Foi muito importante. 

 

A: No meu caso sim. 

 

A: No meu caso tive aí 5 pessoas com quem trabalhei e de áreas diferentes e pude 

abranger um grande leque de experiências. 

 

A: Por isso é que o estágio devia ficar dividido pelos três anos e não só um. 

 

A: Pois. 

 

A: Pois. 

 

A: Pelos três não mas pelo menos por dois. 

 

A: No 1º não nós ainda não sabemos o suficiente. 

 

A: Acho que dentro do curso o estágio é das coisas mais importantes para a nossa 

aprendizagem. 

 

A: Eu acho que os programas estão bem fundamentados e isso. Depois depende é dos 

professores que têm de adaptar aos alunos, fazer as aulas interessantes para que os 

alunos acompanhem o programa senão há desmotivação tanto da parte dos alunos como 

dos stores também. 

 

E: Pensando agora nas duas turmas, o curso foi interessante para a generalidade dos 

alunos? 
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A: Isso é um bocadinho difícil de responder. Há muitas opiniões e muitos estilos entre 

cada aluno. Alguns estão num curso profissional porquê? Porque num curso profissional 

têm aquela ideia de aulas para burros, ou seja, é um curso facilitado. E portanto há 

alunos que querem ter o 12º numa via mais rápida e mais fácil, por isso não. Por isso 

acho que não conseguimos ter uma opinião correcta de todos. Neste caso como é de 

informática, porque sei perfeitamente que ao fim destes 3 anos, ainda há alunos que 

sabem o básico dos básicos, e pouco mais. 

 

E: Portanto, acham que a turma ficou muito diversificada em termos de interesse e de 

aprendizagem? 

 

A: Há ritmos diferentes, há pessoas com conhecimento já muito mais avançados do que 

outros. Podia-se ter aprendido mais. 

 

E: Foi fácil ou foi difícil este curso? 

 

A: De certa maneira penso que foi fácil. 

 

A: Sim. 

 

A: Eu consegui passar com notas razoáveis sem praticamente estudar. 

 

A: Sim foi fácil. 

 

A: Como os stores tentam chegar ao nível mais baixo, ao nível de todos, há alunos que 

têm níveis mais baixos, facilitam as coisas e quem tem mais facilidade em aprender vai 

acabar por pensar isto é tão fácil que consigo tirar os mesmos resultados sem estudar. 

 

A: Pois eu só estudava obrigado por um professor. Tive o 1º 10º ano que chumbei por 

mérito próprio, não fazia nenhum e depois o 2º 10º em que trabalhava um bocado, 

estudava para os testes, tinha grandes dificuldades. Depois desleixei-me porque o nível 

era baixo. 

 

A: Pois é muito isso. 
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A: É um bocado aquilo: quanto menos fazemos, menos queremos fazer. 

 

A: Eu pego num livro e não consigo estar muito tempo a estudar, com ele, não consigo. 

 

A: Eu não tenho métodos de estudo, não sei o que isso é. 

 

A: No oitavo e nono ainda estudei. Agora cheguei aqui nunca mais. 

 

A: Pois eu também foi. 

 

E: Há pouco o vosso colega disse uma coisa interessante, que o profissional era para 

burros, alguma vez sentiram isso? 

 

A: Há essa ideia. As pessoas que estão em Ciências e Tecnologias dizem: Ah vocês 

estão lá não fazem nenhum. 

 

A: Exactamente 

 

A: Nós sabemos que as disciplinas deles. Matemática é muito difícil, mas se calhar se 

eles apanhassem a disciplina de programação também 

 

A: E não é só isso. Eles também não se esqueçam de uma coisa. Nós estamos em 

informática por gosto, porque queremos, ou seja torna-se mais fácil para nós, porque 

nós já sabemos alguma coisa. Se eles chegassem cá tenho a certeza que iam ficar com 

notas muito mais abaixo que nós. Informática torna-se mais fácil para nós por gosto, por 

auto-didactas. 

 

E: Alguma vez sentiram na escola alguma discriminação? 

 

A: Não. 

 

A: Não. 

 

A: Isso não. 
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A: Não. 

 

A: Aliás se eu fosse para tecnologias, para além de ter de estudar mais etc, chegava ao 

fim do 12º ano e conteúdos tinha zero, tinha feito o 12º e se não continuasse estava a 

zeros. Assim vim para informática. Quando acabar o 12º ano, já tenho o diploma, já 

tenho conhecimentos e posso seguir na mesma. É preciso é vontade. 

 

E: Ao fim destes três anos acham que aprenderam? 

 

A: Uns mais que outros. Até porque temos conversas. Acho que a experiência fora das 

aulas foram responsáveis aí por 7º% do desenvolvimento. 

 

A: Ah pois. 

 

A: Pois é. 

 

A: O estágio, para mim, acho que desenvolvi muito no estágio.  

 

A: Eu vim para aqui só sabia mexer no Word. 

 

A: Eu acho que tenho colegas na mina turma que vieram para o curso sem saber o que é 

que era uma motherboard de um computador. Tenho colegas da minha turma que eles 

ainda hoje qualquer coisinha chamam a stora e isso agora os stores já os mimaram 

muito. E mesmo nós o nosso nível, que eu acho, nós que estamos aqui deve ser dos 

melhores, que eles. Eles têm mesmo muita dificuldade e qualquer problema que surja a 

stora vai ajudá-los. E nós chamamos a stora e ela não vem. 

 

A: Ah isso em termos gerais. 

 

A: Não há tempo para todos os alunos e vão mais aos menos avançados que é para 

ajudar. Eu acho que tem lógica em fazer isso mas também não tem lógica em 

abandonar-nos entre aspas, porque eles não nos abandonam, nós sabemos que é para 

ajudar os outros, mas acho que deviam às vezes dar um bocadinho mais de apoio a nós. 
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E: Qual a vossa opinião sobre a avaliação modular? 

 

A: É positivo. 

 

A: Está mais dividido, é mais fácil.  

 

A: Eu acho que é assim. Por exemplo num curso tecnológico onde é avaliação contínua. 

Se tivermos um 10 e um 8 uma coisa compensa a outra. 

 

A: Acho que essa parte que estás a dizer é positivo. Mas o modular é melhor. 

 

A: Pois, mas é assim. Por exemplo, o nosso curso tem vantagens. Tudo o que nós 

tivemos aprendemos nem que seja metade, porque pelo menos para ter 10. Temos que 

ter pelo menos metade dos conhecimentos. As bases temos as todas. 

 

A: Basicamente se não nos esforçarmos minimamente para saber pelo menos metade da 

matéria não chegamos ao fim. 

 

A: E quem não tiver as bases do 1º módulo, provavelmente não fará o segundo. 

 

A: Eu já tenho uma opinião diferente em relação a isso. Na avaliação contínua, temos 3 

notas. Durante um período dá-se muita matéria diferente e nós podemos ser melhore 

numa matéria ou noutra, enquanto por módulos cada módulo é uma matéria. Na mesma 

disciplina podemos ter notas desde os 17 aos 10. Depende há matérias mais interessante, 

outras menos, outras que são fáceis, outras não são. Umas compensam as outras na 

média final da disciplina. Por período se calhar torna-se diferente porque é uma média 

mais geral ainda. 

 

A: Se calhar até perdemos a noção daquilo que foi dado. 

 

E: E o sistema de recuperação de módulos por exame? 

 

A: Era no início do ano seguinte. Isso era mesmo o exame, porque às vezes fazíamos 

logo um trabalho ou um teste para recuperar ao módulo mesmo. 
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A: No 10º ano aconteceu. Como os stores não estavam muito bem dentro disto, não 

sabiam se deviam fazer teste ou trabalho, deixaram muitas pessoas para exame e não 

correu lá muito bem. 

 

A: Se fizeres um trabalho é mais facilitado recuperar o módulo. 

 

A: Eu nunca chumbei a nenhum módulo, mas tenho colegas meus preferem o trabalho 

do que testes, porque testes podem chumbar e podem mesmo ter de ir a exame. Depois é 

assim os exames são pagos, acho que é um bocadinho. Este ano vai ser 15.  

 

E: E a PAP? 

 

A: Acho que o estágio devia valer mais. O que fiz nestes seis meses de estágio prova 

mais do que um trabalho ou um projecto que eu vou apresentar no fim do ano.  

 

A: Se a gente faz o estágio na recta final e a PAP também tem que se dar uma grande 

valorização a isso e tirar à média das disciplinas, porque no início do ano há pessoas que 

não gostam muito do curso mas acabam por se envolver e depois são bons alunos. Esta 

parte final deve ser mais valorizada. E com 10% no estágio, acho que é ridículo. 

 

A: Pois o estágio acho que devia ter muito mais peso. 

 

A: Por exemplo o monitor de estágio que acompanhou durante não sei quanto tempo ele 

sabe o que tu sabes fazer. 

 

A: De acordo com o meu monitor de estágio, é diferente do teu, é o único problema. 

 

A: O meu era muito rigoroso também e se calhar foi isso que fez com que eu 

aprendesse. 

 

A: Há sempre diferenças. 

 

A: Exactamente. 
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A: Nós temos por exemplo, é a única rapariga do nosso curso. Ela esteve a estagiar num 

sítio em que ela não fazia nada. Ela ia ao banco, ia aos correios.  

 

A: Já somos dois. 

 

A: Era as coisas que ela fazia. Acho que a nota dela ao pé da nossa nota é um bocadinho 

complicado, porque é. Há pessoas que estavam sempre a trabalhar no estágio, a fazer 

actividades que era do âmbito do nosso curso. É um bocado complicado agora distinguir 

as notas. Eu posso ter um 16 e ela ter um 19 mas é muito diferente. 

 

A: Exacto. 

 

A: Isso tem a ver. Numa empresa mesmo como técnicos de informática nós não vamos 

só fazer assuntos de informática, uma vez que a empresa também tem mais assuntos 

para fazer, dependendo também de cada empresa, seja venda ao público, seja só 

assistência. Eu no meu caso no estágio, reparei computadores, fiz bastante a parte 

técnica. Mas como nem sempre havia trabalho, também para o meu próprio monitor ou 

para os próprios funcionários da empresa, havia mais coisas para fazer. E eu preferia ir a 

banco ou aos correios do que ficar fechado numa garagem a olhar para computadores. 

Um curso profissional também deve preparar para o mundo do trabalho em geral porque 

vamos sair daqui para técnico de informática como para muitos outros assuntos. 

Tivemos agora um colóquio sobre o mundo do trabalho em si e foi dito que muitas 

empresas precisam de técnicos de informática, mas é para estar atrás do balcão. Ou seja 

tem conhecimentos de informática para poder abordar as pessoas com conhecimento. 

Ou seja uma pessoa chega a uma loja, quer isto e nós temos que saber o quê. E isso já 

faz parte, da parte social e interacção. 

 

A: Em relação a isso acho que há um aspecto positivo que fizemos neste último ano que 

foi divulgar um trabalho que fizemos. E então tivemos que falar, explicar. E então um 

bom método para nos preparar para essas situações, saber explicar por outras palavras. 

Há esses trabalhos que não são só pela parte prática que fazemos, mas também na parte 

de demonstração e interacção com o resto das pessoas.  

 

A: Estás-te a referir à Feira da Ciência? 
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A: Feira da ciência, feira do emprego. 

 

A: Acho que uma coisa que aprendemos muito também no estágio foi o contacto com o 

público. Os clientes que iam à loja não só para mandar arranjar o computador, mas 

perguntar dúvidas que tinham, compras de material que não sabiam sequer o que era. 

Tive também várias pessoas que não sabiam o que haviam de comprar para o que iam 

utilizar e tive que ajudar as pessoas a escolher. E as pessoas agora como esta tudo 

querem o mais barato, e algumas querem o mais barato mas melhor. E depois torna-se 

um bocadinho complicado explicar às pessoas.  

 

E: E agora, após a conclusão do curso, o que pretendem fazer? 

 

A: Prosseguir para a universidade. 

 

E: E já tinha essa ideia quando iniciou o curso? 

 

A: Sim, por isso é que eu vim para aqui, para ter mais conhecimentos a nível de 

informática para me ajudar no curso. 

 

A: Eu não vejo por aí porque o nosso curso não tem base para a universidade. Se fores 

pelo geral, tens muito mais métodos de estudo, hábitos de estudo… 

 

A: É verdade. 

 

A: muito mais formação a nível de análise matemática. 

 

E: Deixe-me só perguntar, vai então fazer exames nacionais? 

 

A: Sim, matemática. Tenho estado a estudar desde o princípio do curso. Temos que ter 

objectivos na vida.  

 

E: E os restantes colegas. 

 

A: Eu vou seguir a carreira militar. 
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A: Eu vou tentar seguir, mas caso não consiga tentarei um curso de nível IV. Ficar com 

o curso de nível IV para mim já é bastante bom. 

 

E: E já tinha essa ideia antes de vir para o curso? 

 

A: Não, pensava que não conseguia ir para a universidade. Mas agora com o exame de 

matemática B a permiti talvez. 

 

E: Acha que este curso não prepara? 

 

A: Eu acho que não. 

 

E: E para a vida activa? 

 

A: Sim, sim. Isso prepara. 

 

A: Preparar acho que prepara. Mas isso avisaram-nos desde o início. 

 

A: Que se quiséssemos seguir este curso não era o mais indicado. 

 

A: Ao princípio tinha a ideia de ir para a faculdade, mas desisti, vou para o nível IV. 

 

E: E você pretende seguir? 

 

A: Eu também nível IV. 

 

A: Nível IV ainda estou para decidir qual a área. 

 

A: Pois como eu. 

 

E: Essa informação sobre os cursos de nível IV já a tinham antes de vir para cá? 

 

A: Não foi cá mesmo. 
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E: Que melhorias propõem? 

 

A: Uma coisa que é completamente ridícula que é as aulas de substituição. 

 

A: A reestruturação da carga horária porque poderia dividir-se melhor pelos três anos. 

 

A: E há matérias que são inúteis e que podem diminuir essa carga horária. 

 

A: Por exemplo. Depois a outra coisa é a selecção dos alunos. Porque às vezes 

desleixamo-nos porque os professores facilitam para quem percebe menos. 

 

E: Tem tido apoio para a PAP? 

 

A: Sim. 

 

A: Até demais.  

 

A: Só quem não dá valor aos professores que tem é que não diz nada. Os professores 

têm sido espectaculares. 

 

A: Esta sala ao lado são os professores a dar apoio às PAPs e a ajudarem-nos a fazer. 

 

A: Eles perdem tempo da vida deles para nos ajudar. 

 

A: É verdade é. 

 

A: Os professores mostram muita dedicação.  

 

A: Acho que os stores têm sido espectaculares até agora, pelo menos estes quatro da 

área específica, excelentes. 

 

A: Mesmo professores que não são ou não foram nossos professores ao longo do curso 

nos ajudam, aqui do Departamento de Informática. 
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E: Como é que funcionaram as turmas em termos disciplinares? 

 

A: Em relação à nossa eu acho que não há casos a referir. 

 

A: Havia um bocado de conflitos. 

 

A: Entre alunos. Há sempre um aluno rebelde ou um aluno palhaço na turma. Mas o 

ambiente geral era positivo. 

 

A: Na nossa turma no 1º ano foi complicado. Houve um colega que teve de abandonar a 

escola porque teve um esgotamento. A nossa turma, aquilo era um campo de batalha. 

Levávamos com papéis, passavam aí uns 30 aviões. Depois saíram uns 3 ou 4. 
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Tema Sub-tema Unidades de registo 

 

Forma como teve 

conhecimento do curso 

Pela escola Estava no curso tecnológico e como disseram que ia acabar. 

Orientação escolar Eu estava na escola e fui às consultas lá da psicóloga. 

No meu caso também foi. 

Também estava nas consultas do psicólogo na escola aqui ao lado. 

Informação inicial Informação relativa aos 

cursos tecnológicos 

A informação que me foi dada foi dos tecnológicos ainda. Quando eu cheguei cá é que 

me disseram que era profissional. 

Também me deram informação que era tecnológico e só depois quando cheguei aqui é 

que me disseram que era mesmo profissional. 

Razão da inscrição no 

curso 

Dificuldades Como tinha algumas dificuldades no curso tecnológico mesmo que fosse passar, que se 

calhar aquele não era bem o meu nível de exigência. 

Área específica Fui ao planeamento e ela [a psicóloga] fez-me o planeamento e o mais indicado para 

mim era informática. 

Na avaliação da psicóloga tinha entre duas variáveis, uma delas era informática e como 

eu gostava bastante. 

Caminho mais fácil para 

concluir o 12º ano 

Era o caminho mais fácil que eu tinha e mais rápido de acabar e ir para o exército. 

Como eu estava numa de assim primeiro ter o 12º não fui para o regular para 

tecnologias e fui para este curso de informática. 

Formação Sócio-cultural  Potenciadora do 

desenvolvimento de 

capacidades 

Utilidade tem 

Eram aulas muito mais liberais em que desenvolvíamos algumas capacidades. Acho 

que isso é o ponto útil. 

O aspecto de dar liberdade ao professor (…) evoluir nesses aspectos, os nossos pontos 

fracos, as nossas competências para desenvolver alguma sensibilidade, alguma escrita, 

não dispersarmos, como reagir a algumas formas, como estarmos numa posição mais 

formal. Acho que isso foi a parte útil. 

Também depende da forma como os professores encaram a matérias e fizeram ver as 

coisas, como se não fosse mais matéria, se fosse pela utilidade 

Formação em Contexto 

de Trabalho 

Horário desadequado Dificultaram-nos um bocadinho as coisas na maneira do estágio. 

[o estágio] devia ser repartido pelos três anos. 

ANEXO W 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA COLECTIVA AOS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL 
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Devido à carga horária que nos deram no 3º ano ficou quando temos a PAP para 

entregar. 

O estágio foi muito longo. 

O estágio devia ser um dia inteiro. Não devia ser como nós fazíamos só tardes. 

Balanço global positivo Correu lindamente até porque fui eu que escolhi o estágio. 

Muita aprendizagem Muita coisa que tu não sabias aprendeste no estágio ou a fazer em casa, não foi na 

escola. 

Acho que dentro do curso o estágio é das coisas mais importantes para a nossa 

aprendizagem. 

Acho que a experiência fora das aulas foram responsáveis aí por 70% do 

desenvolvimento. 

O estágio para mim, acho que desenvolvi muito no estágio. 

Importância dos monitores 

de estágio 

Se os monitores de estágio não tivessem muita paciência para nos ensinar coisas de que 

nunca tínhamos ouvido falar. 
[os  monitores de estágio] foi muito importante. 

No meu caso sim. 

No meu caso tive aí cinco pessoas com quem trabalhei e de áreas diferentes e pude abranger 

um leque de experiências. 

Acho que uma coisa que aprendemos muito também no estágio foi o contacto com o 

público. 

Relação Pedagógica Reconhecimento das 

competências dos 

professores 

Os professores a nível técnico acho que calhamos com professores bons e que nos 

queriam ajudar. 

Se for um bom professor, como tive o caso de alguns 

Adequação do conteúdo ao 

perfil dos alunos 

Os professores evidentemente que nos não dão um jeitinho, mas ajustam às nossas 

capacidades (…) puxam um bocadinho por nós. 

Como os stores tentam chegar ao nível mais baixo, ao nível de todos, há alunos que 

têm níveis mais baixos, facilitam as coisas. 

Quem tem mais facilidade em aprender vai acabar por pensar que isto é tão fácil que 

consigo tirar os mesmos resultados sem estudar. 

Desleixei-me porque o nível era baixo. 
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É um bocado aquilo: quanto menos fazemos menos queremos fazer. 

Mas o português a stora sempre facilitou, sempre tivemos storas a facilitar 

A stora (…) sempre arranjou maneira de nós passarmos mesmo que não percebêssemos 

nada 

Foram muitos levados ao colo. 

Há muitos da minha turma há disciplinas são passados mesmo por favor. 

O profissional tem muitas vantagens para mim que é o grau de dificuldade muito muito 

baixo. 

De certa maneira penso que foi fácil [este curso]. 

Sim [foi fácil]. 

Sim foi fácil. 

Eu consegui passar com notas razoáveis sem praticamente estudar. 

Podia-se ter aprendido mais. 

Sei perfeitamente que ao fim destes três anos, ainda há alunos que sabem o básico dos 

básicos e pouco mais. 

Benefícios de um curso 

profissional 

Dupla certificação Quando acabar o 12º ano já tenho o diploma, já tenho conhecimentos e posso seguir na 

mesma. 

Balanço global da 

formação: aspectos 

problemáticos 

Carga horária excessiva Nós tínhamos uma carga horária que era muito grande, que era todos os dias das 8h30 

às 18h30 todos os dias. 

Inexperiência da própria 

escola 

Nós como fomos das primeiras turmas, fomos um bocado cobaias. 

Mudanças constantes Todas as semanas mudavam as coisas. 

O sistema de faltas mudou montes de vezes e horários. 

Falta de condições técnicas 

para o desenvolvimento do 

curso 

A escola não tinha condições praticamente nenhumas para nos acolher, o curso que era. 

A escola não ter capacidade prática para o nosso curso, equipamentos. 

Nós tínhamos máquinas antigas e poucas. 

Tínhamos um computador para grupos de três por exemplo e antigos, tornou-se 

desinteressante porquê. Porque um percebia mais, montava aquilo tudo e os outros 

ficavam a olhar e tornava-se desinteressante. 
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Termos poucas condições em termos de instalação e manutenção de equipamentos 

informáticos, que praticamente não haviam. 

Nós não tínhamos os componentes necessários. 

Montávamos coisas que agora já não existem. 

Continuam a trabalhar com material do arco-da-velha. 

E avariado. Nós montamos. Não funciona e vamos ver que é o material que está 

avariado. 

Desadequação do ensino 

face à actualidade 

informática 

O que nos ensinam aqui de certo modo também já está um bocadinho ultrapassado 

As coisas já estão um bocadinho mais avançadas do que nos ensinam aqui. 

Participação na vida 

escolar 

Projecto positivo de 

montagem de 

computadores para a 

secretaria 

Acho que tomaram uma boa iniciativa no início deste ano. Iam adquirir computadores 

para a secretaria. Então adquiriram as peças e nós montámos aqui na oficina. 

Necessidade de uma maior 

participação dos alunos no 

quotidiano da escola em 

termos informáticos 

Podiam confiar um bocadinho mais nos alunos visto que o nosso curso é profissional e 

tem capacidade para trabalhar. 

Foi reestruturada a rede da escola, a rede mesmo física. Foi uma empresa à parte, não 

foi a escola que o fez, mas se calhar podiam ter posto os alunos a interagir mais e não 

só a vermos montar a fibra. Se calhar a interagir mesmo, sermos nós a montar. 

Avaliação Pouca valorização do 

estágio 

Acho que o estágio devia valer mais. 

O que fiz nestes seis meses de estágio prova mais do que um trabalho ou um projecto 

que vou apresentar no final do ano. 

Se a gente faz o estágio na recta final e a PAP também tem que se dar uma grande 

valorização a isso e tirar à média das disciplinas. 

Esta parte final deve ser mais valorizada. 

Pois o estágio acho que devia ter mais peso. 

Com 10% no estágio acho que é ridículo. 

Por exemplo o monitor de estágio que acompanhou durante não sei quanto tempo ele 

sabe o que tu sabes fazer. 

Avaliação modular É positivo. 
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favorece a aprendizagem Está mais dividido. É mais fácil. 

O nosso curso tem vantagens. Tudo o que nós tivemos aprendemos nem que seja 

metade, pelo menos para ter dez. Temos que ter pelo menos metade dos 

conhecimentos. As bases temo-las todas. 

Projecto dos alunos após 

a conclusão do curso 

Prosseguimento de estudos 

a nível superior 

Prosseguir para a universidade. 

Prosseguimento de estudos 

num curso de nível IV 

Eu vou tentar seguir, mas caso não consiga tentarei um curso de nível IV. Ficar com o 

curso de Nível IV para mim já é bastante bom. 

Eu também Nível IV. 

Ao princípio tinha a ideia de ir para a faculdade, mas desisti, vou para o Nível IV. 

Eu também Nível IV. 

Nível IV ainda estou para decidir qual área. 

Entrada na carreira militar Eu vou seguir a carreira militar. 
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ANEXO X 

 

ENTREVISTA AO COORDENADOR DO CNO 

 

Data Prevista: 02 de Janeiro de 2007 

Hora Prevista: 10h00 

Local Previsto: Centro Novas Oportunidades  

 

o Objectivo da entrevista: 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita 

compreender como decorreu a implementação do Centro Novas Oportunidades 

na Escola Secundária Madeira Torres, bem como saber como funciona 

actualmente o referido centro. 

 

o Protocolo da entrevista: 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista: 

 

Tema Sub-temas Questões 

A criação do 

Centro 

- as razões da criação do 

Centro 

- o mentor da ideia 

Como surgiu a ideia da criação de um 

Centro Novas Oportunidades na 

Escola Secundária Madeira Torres? 

O início do 

processo 

- termos da candidatura 

- tempo de espera até à 

aprovação 

- logística 

- os actores envolvidos 

- formação dos recursos 

humanos 

 

 

Quando foi elaborada a respectiva 

candidatura? 

 

Quem foi o (s) responsável (veis) por 

esta candidatura? 

 

Após a aprovação da candidatura, 

quais foram os primeiros passos? 

 

Em termos de moldura humana, quais 

foram os procedimentos para se 

constituir o grupo de trabalho? 

Caracterização 

do Centro 

- espaço físico 

- recursos humanos 

- organigrama 

- processos de avaliação 

externa e interna 

De que recursos dispõe o centro neste 

momento? 

 

Em termos de funcionamento interno, 

como se processa o trabalho no dia-a-

dia? 

 

De que forma é feita a monitorização 

do centro? 

O Centro e o 

meio em que 

está inserido 

- ligação entre o centro e a 

escola secundária em que 

está inserido 

De que forma está o Centro Novas 

Oportunidades integrado na Escola 

Secundária Madeira Torres? 
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- ligação entre o centro e 

outros centros novas 

oportunidades e/ou outras 

escolas, centros de formação 

- ligação entre o centro e o 

meio empresarial do 

concelho 

 

Existe alguma parceria e/ou 

protocolo entre o Centro Novas 

Oportunidades e outras escolas 

e/centros de formação do concelho? 

 

E com associações empresariais, 

empresas, colectividades? 

As mudanças - principais mudanças em 

termos de funcionamento 

- início do funcionamento do 

RVCC para o secundário 

Após a entrada em funcionamento do 

Centro, ocorreram já algumas 

mudanças? 

 

Como foi encarado pelo Centro a 

entrada em funcionamento do 

processo de RVCC para o nível 

secundário? 
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ANEXO Y 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA AO COORDENADOR DO CNO 

 

E: Como é que surgiu a ideia do centro, qual foi o processo de criação? 

 

R: Quer dizer foi, portanto o centro tomou conhecimento da possibilidade de avançar 

para as candidaturas. Nós já tínhamos conhecimento da existência de um outro centro cá 

em Torres, não é. E avançando com esta generalização e aparecendo com um prazo de 

candidatura, foi feita quase imediatamente. Portanto, tentou-se encontrar os elementos 

necessários. Portanto, chegamos à conclusão que poderíamos ter condições à partida 

para lançar a candidatura e foi isso que nós fizemos. Portanto digamos que uma colega 

mais experiente nesta parte das candidaturas, portanto, abraçou isto e constituiu uma 

equipa, definiu uns objectivos para o centro e avançou-se no prazo que estava 

estabelecido e portanto com as limitações pelo facto de ser um pouco em cima do 

acontecimento. Mas portanto de qualquer modo achamos que tínhamos reunidas as 

condições para isso acontecer e foi assim que despoletou, porque a escola tem, digamos, 

tem tido um espírito de abertura a estas novas situações várias que têm aparecido e 

portanto depois de analisado pela presidente do conselho executivo, chegamos à 

conclusão que seria realmente interessante a escola ter esta valência. 

 

E: Este processo foi há? 

 

R: Este processo portanto foi em Junho, por volta de Junho, no mês de Junho, Maio-

junho e portanto essa candidatura já teve os seus resultados logo com o processo, com o 

primeiro processo formativo em Julho. 

 

E: E nessa candidatura foram estabelecidos objectivos então estava-me a dizer. Houve 

qualquer coisa que despertou o interesse da escola? 

 

R: Sim, exacto. Portanto para já, esta, portanto a palavra as novas oportunidades e 

portanto efectivamente o objectivo era, para uma escola é perfeitamente possível 

enquadrar portanto este espírito de avaliação de competências. Para uma escola não 

pode ficar alheia precisamente a essa situação, portanto a escola tem todas as condições, 
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tem recursos humanos, tem os pedagogos e reconhece efectivamente que existem 

adultos que têm com certeza muitas competências. A escola achou interessante que é 

um sistema paralelo ao sistema normal de ensino e portanto chegou à conclusão que 

efectivamente teria condições para certificar adultos nestas circunstâncias e foi por isso 

mesmo que avançou. Portanto o objectivo, o primeiro e digamos quase único é 

efectivamente alguma, portanto uma situação, portanto uma campanha que é lançada a 

que a escola está perfeitamente sensível e tem toda a lógica pronto. Nós como 

professores já com experiência, a equipa tem experiência já larga não é, portanto nós 

entendemos que efectivamente tinha todas, nós podíamos avançar com o projecto 

claramente pronto.  

 

E: Disse-me que foi constituído um grupo de trabalho para essa candidatura. Como é 

que foram escolhidas as pessoas? 

 

R: Pronto, é evidente que, portanto o critério não foi as mais mal posicionadas em 

termos de carreira, não é, não. Efectivamente foram convidadas, convidados portanto 

professores da escola com experiências em vários domínios portanto comprovadamente. 

Portanto são, portanto foi constituída uma equipa portanto que já passou portanto dos 

cargos, dos diversos cargos, portanto pessoas reconhecidamente com as tais 

competências, digamos que podiam garantir à partida algum sucesso. Vamos ver, ainda 

não temos uma avaliação concreta, mas de qualquer modo era uma equipa que podia 

garantir as condições mínimas para que o projecto fosse para a frente, tivesse algum 

sucesso, portanto digamos que foi essa a base. Portanto são elementos que já passaram 

pelo conselho executivo, já foram orientadores de estágio, directores, passaram pelos 

cargos pedagógicos que existem na escola e com anos de experiência pronto. Portanto 

não foi pela aquela questão que habitualmente os anos zero, etc, não foi nada disso. 

Efectivamente a experiência é que valeu aqui. E digamos e depois a certeza absoluta da 

ligação até pessoal entre as pessoas obviamente que isso também é muito importante. 

 

E: E como é que as pessoas reagiram a essa … o primeiro impacto, a primeira reacção a 

esse convite? 

 

R: É assim, primeiro ponto, não era, não estava claro como é que o processo se 

desenrolaria. Portanto nós não tínhamos conhecimento, fomos convidados portanto para 
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formar a equipa desconhecendo todos os passos do que é um processo de 

reconhecimento de competências portanto quando nós, antes, antes de sabermos que, 

alias sabíamos que ia haver formação, mas não sabíamos, portanto o nosso ponto de 

partida era zero, não estamos esclarecidos, sabíamos simplesmente que era 

reconhecimento de competências de adultos. E portanto. De qualquer modo foi o tal 

espírito pioneiro que quisemos efectivamente abraçar essa experiência, porque 

entendemos que teria, que poderíamos com certeza, está dentro do nosso âmbito de 

acção reconhecer competência. A palavra competência é a palavra chave que se utiliza 

muito no ensino básico por exemplo e em todo o ensino. E portanto era dentro dessa 

base que nós enfim demos um passo no escuro. Então basicamente é isso. 

 

E: Pois também é preciso haver ai, há certamente factores até de, mais interpessoais 

também e alguma confiança se calhar em quem lançou o projecto para também terem 

abraçado isso? 

 

R: Sim, sim. Exacto. 

 

E: Com este desconhecimento, sem muita informação tem que haver um espírito que 

faça com que as pessoas avancem assim um pouco às escuras. 

 

R: Claro, é portanto é assim, conheciam-se as áreas de competência, as áreas de 

competência chave, portanto digamos que não seria algo de muito difícil, portanto 

obviamente a linguagem e comunicação, a cidadania, a matemática para a vida e as 

próprias tecnologias, portanto são quatro áreas que são objectivas. Obviamente que uma 

ou outra menos exacta, mas de qualquer modo são objectivas e dentro dessa base é que. 

Portanto para já essa ia ser a nossa certeza. Era uma das únicas certezas que tínhamos 

que eram essas quatro áreas e achamos que por aí teríamos que constituir. Nós também 

digamos que os professores tem alguma dose de, tem uma dose de criatividade 

significativa, têm sempre que se adaptar aos novos modelos e portanto digamos que 

esse era o ponto de partida. Foi esse o conhecimento que havia um conjunto de áreas, 

pronto. E só, somente. 

 

E: Esse grupo era constituído por quantas pessoas? 
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R: Portanto é assim, portanto não tem nada a ver com a equipa actual. Era um grupo que 

teria portanto a figura do coordenador, teria dois profissionais ou mais consoante as 

necessidades depois, mas inicialmente arrancou com dois profissionais e formadores 

com oito horas semanais portanto de apoio aqui ao centro. Portanto quatro formadores e 

dois profissionais. Digamos que a equipa base foi esta. 

 

E: É bastante reduzida não é? 

 

R: Pois bastante reduzida. Depois a meio do processo ainda houve a necessidade de 

contratar portanto dois profissionais porque foram processos de itinerância. Não havia 

capacidade de resposta e portanto houve algum alargamento. Mas digamos que a equipa 

inicialmente foi restrita. 

 

E: Então após essa candidatura quais foram os primeiros passos, como é que começou a 

entrada em funcionamento? 

 

R: OK. Portanto a primeira fase depois da confirmação da Direcção Geral de Formação 

Vocacional que era a entidade que nos tutelava. O primeiro passo foi realmente sete dias 

de formação, portanto sete dias de formação em cima de todo um conjunto de trabalhos 

finais de ano para os professores, portanto foi uma fase muito exaustiva e antes de 

férias, portanto esses oito dias de formação deram-nos alguns tópicos. Portanto, deram-

nos umas dicas para o arranque, portanto para nós arrancarmos com o processo que 

obviamente, tendo em conta que a formação foi dada já em Julho, já perto do período de 

férias, portanto o centro só reúne as condições para arrancar em Setembro. Evidente que 

os processos de inscrição, portanto havia necessidade em primeira instância da 

divulgação. Portanto esse era um dos primeiros passos a ter que dar. Portanto a equipa 

no início de Setembro enfim teve que perspectivar, teve que portanto equacionar todas 

as necessidades, aquelas que nos tínhamos em mente e uma delas foi promover 

rapidamente a divulgação do centro. Portanto tentamos criar para além das reuniões, 

portanto na primeira semana e segunda semana tivemos que interiorizar as questões da 

formação, digamos o que é que seria o primeiro ponto de ataque com o trabalho efectivo 

com os adultos, portanto tentamos avançar para alguns instrumentos de trabalho, fazer 

uma leitura de todos os documentos que nos entregaram e que nos facultaram online 

também e simultaneamente promovemos um folheto. Tentamos criar um folheto, 
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chamamos e tentamos portanto organizar uma sessão pública com convite a jornais, 

portanto presidentes de junta de freguesia e portanto até os párocos que é uma entidade, 

portanto são, a partir deles também se chega a muita gente. Portanto digamos que 

tentamos convidar um leque de personalidades que podiam eventualmente ter condições 

para divulgar localmente o centro. Portanto usamos também o anuncio no jornal, 

também seria prioritário e começaram a chegar as, portanto efectivamente as primeiras 

inscrições. Portanto, paralelamente como eu disse tivemos sempre a trabalhar 

instrumentos, avançar para os instrumentos de trabalho para que pudéssemos pelo 

menos ter em conta as primeiras sessões de trabalho com os adultos, portanto a questão 

da, as sessões de acolhimento, portanto isto agora digamos pelos passos em que temos 

organizado, uma sessão de acolhimento, portanto para explicação do processo, isso 

implicou preparar um power point para que fosse mais interessante esse esclarecimento. 

Essa primeira sessão de esclarecimento implicou logo uma mobilização para marcação 

de entrevistas e que seria o primeiro grupo, o nosso grupo cobaia, e portanto digamos 

que só em Outubro é que começamos já a formalizar as entrevistas com esses adultos, 

portanto sessão de acolhimento/ informação e portanto as primeiras entrevistas. A partir 

das primeiras entrevistas portanto avançamos então para as sessões de trabalho com o 

profissional, digamos um desenvolvimento de histórias de vida, portanto esclarecimento 

para que as pessoas pudessem efectivamente desenvolver essa dinâmica. E 

paralelamente fomos sempre também actualizando, sempre, os instrumentos de trabalho 

nunca foram os definitivos, estiveram sempre a ser renovados, porque nas conversas 

com os adultos efectivamente outros dados iam surgindo e fomos sempre adaptando a 

metodologia porque efectivamente era um processo novo e que não tínhamos digamos 

um paralelo, não tínhamos condições de trocar impressões, portanto informações com 

outros centros próximos. 

 

E: Não houve contacto com o centro que já existia? 

 

R: Não houve inicialmente porque pronto digamos que pelo facto de, portanto par já é 

uma instituição privada que existia, portanto nós estávamos muito crus nesta questão e 

primeiro tentamos trabalhar os instrumentos que nos tinham sido fornecidos na 

formação. Entretanto também por mero acaso, houve alguns inscritos dos que já tinham 

passado pelo processo RVCC que até nos fizeram uma descrição daquilo que tinham 

feito a nível do 2º ciclo, portanto tinham sido candidatos a B2 e portanto daí também se 
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tirar algumas ilações. Digamos que em primeira instância evitamos criar modelos, 

tentamos criar um modelo próprio tendo em conta, apesar de termos essas informações 

de como é que tinham sido feitos os processos e também sabíamos da formação que não 

havia dois processos iguais. Portanto, digamos cada centro tem a sua metodologia e o 

desenvolvimento dessas dinâmicas. 

 

E: Voltando agora um bocadinho atrás. Nessa sessão de divulgação da criação do 

centro, consegue transmitir-me qual é que foi a reacção das pessoas? Acha que a sessão 

deu frutos, que as pessoas realmente ficaram com a ideia do que é? 

 

R: Portanto é assim, essa sessão que nos promovemos não foi muito concorrida. 

Portanto nos convocamos os presidentes de junta de freguesia., achamos que era um 

elemento forte portanto de divulgação. Não compareceram, portanto basearam-se só na 

informação que tínhamos mandado por escrito também e divulgaram localmente, mas 

não vieram à sessão, portanto digamos nunca tivemos assim um feed-back exacto do 

que é que, de como é que, da informação que chegou, portanto lá aos, dentro de cada 

freguesia à população. E portanto esteve cá o presidente da câmara municipal, pelos 

seus meios também iria, prometeu que iria divulgar. Também quando eu disse 

convidamos os párocos também não compareceram, mas também soubemos 

posteriormente que eles transmitiram nas homilias essa informação, portanto no final 

das homilias. Portanto digamos que essa sessão não foi muito conclusiva, simplesmente 

serviu para que os jornais enfim nos entrevistassem para que depois pudessem fazer os 

artigos, portanto tivessem publicado esses artigos, mas efectivamente a sessão em si 

portanto em termos de presentes não foi muito interessante. Convidamos mas soubemos 

efectivamente que teve resultados. Os resultados pretendidos pelo menos no caso dos 

párocos indirectamente. Agora e a nível das freguesias depois posteriormente ainda o 

assunto foi mais trabalhado pela coordenadora na altura e eles foram e até chegamos ao 

ponto em que desenvolvemos já duas itinerâncias. Portanto digamos que houve 

efectivamente algum trabalho de divulgação. Mas, os presentes não foram muitos. 

Podemos dizer que dessa sessão de acolhimento se efectivamente tivesse comparecido 

se calhar teria tido resultados muito mais positivos, mais alargados. Efectivamente as 

pessoas não compareceram. 
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E: Voltando ainda um pouco atrás, nessa formação. Portanto no início não tinham muito 

bem ideia do que era o processo, avançaram um bocadinho às escuras. Acha que, essa 

formação o que é que tiraram? Qual é que foi a importância dessa formação? 

 

R: Portanto é assim, essa formação, portanto foram utilizados power points e portanto 

paralelamente foram-nos dados algumas folhas para enfim, para em cada sessão 

trabalharmos muito em grupo e portanto lá está não era uma receita, não foram dadas 

receitas, mas foi dado genericamente que era necessário, portanto as fases do processo. 

E depois posso lhe dar ali um esquemazinho desses. Portanto lá foi dito claramente que 

o adulto ao passar pelo processo teria que ter as fases, um conjunto de fases, fases 

portanto de acolhimento, portanto de reconhecimento de competências, de validação, de 

certificação. Digamos as coisas foram mais ou menos, foram portanto divulgadas e 

portanto nós também recebemos um kit de instrumentos de trabalho, mas claro num fase 

em que não houve portanto previamente, não tivemos enfim essa informação, fomos 

para a reunião a zero. Portanto, digamos foi aí que recolhemos efectivamente 

informações. Não podemos trabalhar o assunto com tempo, também estávamos na, no 

conjunto das tarefas escolares e portanto esses instrumentos pelo menos permitiram na 

formação que tivesse, sabíamos que havia um conjunto de fases, tivemos um ou outro 

exemplo que nos foi dado muito muito pequeno, de qualquer modo um exemplo de uma 

história de vida, algum tratamento como é que tinha sido feito, como é que podia ser 

feito. Digamos que genericamente foi definido ou foram ali definidos quais eram todas 

as fases do processo. Portanto digamos que ai sabíamos que tínhamos que cumprir um 

conjunto de fases. A metodologia, portanto desenvolvimento dessas fases é que depois é 

com cada adulto. Cada adulto é um caso. E com os instrumentos, portanto, fomos 

adaptando, fomos construindo instrumentos de trabalho e depois com o trabalho com os 

adultos é que verificamos em que medida é que era necessário ajudar. Os instrumentos 

de trabalho que não deviam ser simplesmente, não deviam ser muito simples. Deviam 

dar pistas. Nós chegamos à conclusão que havia uma série de situações que teríamos 

que dar aos adultos, não é dar respostas, não é dar uma receita, mas é impulsioná-los 

para a escrita. Porque o problema da escrita é um dos grandes problemas. 

 

E: É dos adultos e é dos jovens. 
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R. Exacto dos jovens também. Os adultos porque não têm a prática da escrita, que a 

abandonaram. Alguns deles provavelmente até escreviam na altura, mas que 

abandonaram a prática da escrita e da leitura também. E portanto digamos que tiveram 

que ser incentivados a recomeçar e a escrever, mesmo com erros ou sem erros tinham de 

começar a escrever. Uma coisa que já não faziam, muitos deles já não faziam há muito 

tempo. 

 

E: Em termos até de espaço físico, como é que foi a criação em termos de estrutura 

física? 

 

R: Portanto é assim, esta, foram anexados, digamos que existia aqui nesta zona o centro 

de formação, o centro de formação já ocupava um conjunto de salas. Mas, portanto, 

também sabíamos que tinha havido uma redução significativa das acções de formação 

por questões de financiamento, por questões de direccionamento para mais para a área 

das TIC. Digamos que o espaço não estava a ser totalmente aproveitado. Portanto 

digamos que havia aqui a possibilidade de utilização. Portanto havia aqui uma sala de 

aula em que foi retirado quase a totalidade das aulas e que nós podemos utilizar a partir 

do fim da tarde e à noite, portanto havia aqui um espaço de trabalho com os adultos em 

que podíamos fazer. Havia uma sala de informática do centro de formação que foi 

também afectada, portanto foi onde houve a possibilidade de nós podermos utilizar com 

os nossos trabalhos de apresentação. Tínhamos todas as salas da escola à noite, porque a 

escola não tem aulas, portanto não há aulas à noite, não se desenvolvem portanto esse 

espaço estava disponível. Salas portanto simples, não é, sem. Todas as salas, mesmo 

aquelas equipadas informaticamente com, a informática aliás nós podemos utilizar. 

Portanto digamos que isso era logo uma benesse bastante grande. Seria necessário 

portanto gabinetes de atendimento a adultos, porque como éramos dois profissionais, 

constituíram-se ali num espaço também dois gabinetes de atendimento para as 

entrevistas individuais. Digamos que os meios, portanto meios informáticos, meios 

humanos, digamos que aí, esse não foi o grande problema. O problema era mais as 

dinâmicas com os adultos. Portanto à partida tínhamos, a escola oferecia-nos as 

condições e portanto o Presidente do Conselho Executivo que seria portanto que é 

também o director do centro deu-nos carta verde e portanto nós podemos utilizar toda a 

escola sem problema nenhum, portanto digamos que não era esse, esse nunca foi um 

grande problema em termos de espaço. Portanto, digamos, basicamente o que era 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

273 

necessário aqui ter meios informáticos, tínhamos; uma sala para trabalho com os adultos 

eventualmente específica, tínhamos aqui na proximidade depois tínhamos todas as 

outras, tínhamos uma sala de computadores ou mais salas de computadores, porque 

também a escola tinha mais salas de computadores. Portanto nessa parte não nos 

podemos queixar. Recursos materiais não havia problema nenhum. Recursos humanos 

nos contávamos com a nossa vontade própria para ultrapassar as barreiras, não é.  

 

E: Apesar de ter sido necessário depois incluir mais pessoas. 

 

R: Depois numa fase em que havia mais inscritos. Portanto nós na primeira fase não 

constituímos grupos muito, portanto os grupos eram pequenos. O primeiro grupo foi 

constituído com 10 pessoas porque enfim face ao desconhecimento do processo também 

não queríamos que, avançar logo com um número excessivo de adultos e portanto 

progressivamente então as coisas foram evoluindo e fomos alargando o número de 

adultos. 

 

E: Portanto actualmente em termos de recursos humanos, o que é que temos aqui? 

 

R: Agora aqui digamos que a nível do, como temos as valências do básico e do 

secundário, digamos que temos os quatro formadores para o básico, portanto mantém-se 

quatro formadores para o básico. Os profissionais alargaram-se, são cinco que cumprem 

portanto, avançam nos dois níveis, portanto o básico e o secundário e depois um 

conjunto de formadores para o secundário. São mais seis. Portanto digamos que há 

efectivamente, os grupos de recrutamento portanto na legislação implicavam pelo 

menos seis para as três áreas, portanto dois para cada área; profissionais, portanto cinco 

profissionais, para o básico quatro formadores também. Digamos em termos mínimos 

permite e daí que temos uma candidatura portanto para financiamento, é permitido o 

alargamento da equipa, eventualmente portanto a utilização também de um ou outro 

colega. Eu posso dizer a particularidade que no ensino secundário é preciso que o adulto 

saiba comunicar numa língua estrangeira e digamos que houve aqui um, dentro da 

questão das colocações foi possível afectar aqui uma colega que se vai inteirar 

efectivamente a nível do inglês e pode haver outras línguas e temos que dar resposta a 

isso. A nível do inglês posso efectivamente ver também se os adultos reúnem as 

condições ou se precisam de formação nessa área.  
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E: Os formadores estão também a dar aulas na parte do ensino regular? 

 

R: Estão cá a tempo parcial. Tem oito horas. E normalmente tem o seu trabalho na parte 

da escola secundária. Digamos que a equipa são como digo: seis, mais cinco onze, 

quinze recursos humanos. Quinze professores, mais um coordenador, mais um director 

do centro. O director que é também o Presidente do Conselho Executivo. 

 

E: No dia a dia, se me pudesse exemplificar como é que é um dia de trabalho aqui no 

centro. 

 

R: Portanto um dia de trabalho, é assim. Há questões administrativas. Ah e temos 

também a funcionária afecta aquele processo. Portanto digamos que o centro ganha vida 

própria a partir enfim do fim da tarde e noite, porque a maioria dos adultos apresenta-se 

numa situação de horário pós-laboral, portanto disponibilidade pós-laboral. Digamos 

que aqui é mais uma questão administrativa durante o dia e é durante o dia que os 

profissionais e os formadores também no tempo que têm afecto fazem a leitura dos 

materiais produzidos pelos adultos, discutem em conjunto portanto questões, porque 

nesta fase de implementação do secundário, por exemplo, também é nova há muita 

discussão, portanto há um trabalho de equipa bastante forte, e portanto digamos que o 

trabalho é mais de análise, administrativo, um trabalho de análise dos documentos 

produzidos pelos alunos e preparação das sessões da noite com os adultos. Já tivemos 

sessões ao fim da tarde, mas ultimamente, curiosamente não tem sido possível porque as 

disponibilidades apresentadas são mesmo portanto pós-laboral. Digamos que são as 

várias fases. Manhã, tarde administrativa. À noite mais o trabalho com os adultos. 

 

E: E isso coloca algumas questões ou não? 

 

R: Nesse convite, quando se convidou e continuo a reforçar não foram nomeados, foram 

convidados todos eles, tivemos que alertar logo para, na construção dessa equipa, desses 

convites, que teriam que disponibilizar-se à noite para ter alguns tempos à noite, 

portanto. Não estão cá todos os dias à noite, mas estão digamos, dois, três dias de noite 

e portanto duas ou três noites aliás. Portanto efectivamente aceitaram nessas condições 

portanto sem elas não poderia constituir a equipa. Portanto digamos que estavam 

conscientes que o trabalho teria que ser feito essencialmente à noite. Depois durante o 
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dia como disse o resto do trabalho. Portanto digamos isso foi ultrapassado logo nos 

convites, digamos que a partir daí as planificações são feitas tendo em conta que tem 

que se enquadrar os vários grupos que estão constituídos e há aqui uma grande ginástica 

porque portanto para não sobrecarregar não é. O regime é um regime de flexibilidade. 

Portanto o horário está constituído mas portanto temos que adaptar em função dos 

grupos constituídos. Não tem havido problemas nenhuns, portanto as coisas têm 

funcionado muito bem e portanto esses adultos desenvolvem o trabalho. Como eu disse 

nós temos as salas da escola, os espaços físicos não são problema, temos algum 

equipamento informático a nível de projectores portáteis que nos permitem, mesmo os 

power point dá nas salas normais. Portanto digamos a nível das TIC também, o colega 

da informática também utiliza as salas de computadores que têm uma capacidade para 

mais adultos. Digamos que não foram, não se tem sentido problemas a nível do 

funcionamento. Portanto, à noite, não há problema de espaços físicos. E mesmo de 

equipamentos tem-se gerido isso, tem-se conseguido gerir. Portanto basicamente os 

constrangimentos são mais nesse momento preciso, o básico já está ultrapassado, já está 

tudo devidamente ensaiado. O secundário neste momento é o grande desafio. E aí é que 

se anda a trabalhar intensamente. 

 

E: Em termos de monitorização do centro, como é que gere a questão? 

 

R: Portanto é assim. Cada adulto obviamente que tem feito, cada adulto que tem saído 

certificado, estamos a falar só do nível básico, secundário não temos certificações, os 

adultos têm feito a sua avaliação e portanto nós fazemos uma avaliação directa, portanto 

recolhemos as sensibilidades dos próprios adultos. Esse é um aspecto e temos verificado 

uma grande realidade que é a, portanto a concretização dos dossiers pessoais. Portanto 

para nós esse é um grande ponto de avaliação, ou seja, o entusiasmo que as pessoas 

trazem e a maneira como provam a genuidade portanto desses documentos. Para já são 

as histórias de vida, mas efectivamente independentemente de uma ou outra ajuda, eu 

acho que portanto, achamos não é e recomendamos mesmo, se o adulto tem dificuldades 

deve recorrer a quem as ajude a ultrapassar e portanto está sempre a acumular 

competências. Portanto basicamente isso não é um problema. O adulto tem os seus 

momentos em que tem que provar perfeitamente que esse é o seu dossier, é o produto do 

seu trabalho e portanto pela qualidade dos dossiers que têm aparecido, para já 

reconhecemos que o nosso trabalho tem tido bastantes frutos. Obviamente que o centro 
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não se pode reger só por estas observações também, também tem que se reger pelos 

números. Portanto digamos que entendemos em relação às metas físicas que não foram 

portanto inteiramente cumpridas, porque não é possível humanamente cumprir 

determinadas metas que tínhamos inicialmente. Não sabíamos como é que o processo ia 

decorrer, nós podemos dizer que temos um ano de centro e portanto estamos na 

iminência de certificar dezenas de pessoas, porque houve aqui um acumular de 

situações do básico para esta fase de final do ano, em que vão ser agora em Janeiro/ 

Fevereiro, vão ser certificados, esperamos. Isto porquê, porquê que houve este atraso, 

porque a equipa também teve que concentrar esforços bastante grandes na questão do 

secundário. E, portanto, digamos que daí surgiu alguns constrangimentos relativamente 

à disponibilidade dos profissionais e os profissionais é que são a base de todo o 

processo, portanto, quer dos dossiers pessoais, quer do portefolio reflexivo de 

aprendizagem que depois no secundário os adultos também terão que apresentar. 

Portanto digamos que houve esse constrangimento, esse, houve uma espécie de 

compasso de espera que, portanto, atrasou um pouco a concretização dos números, dos 

números, as metas físicas que nos, com que nos tínhamos comprometido. De qualquer 

modo prevemos agora por exemplo no início de ano um conjunto de certificações 

alargada, porque há um conjunto de, há muitos dossiers pessoais que estão praticamente 

prontos. E estamos a falar em dezenas largas. E portanto digamos que é por aí que, 

depois vamos ter que reunir essa, fazer a avaliação final e portanto, aliás nós vamos ter 

em Janeiro uma sessão de acompanhamento da Agência Nacional da Qualificação em 

função mesmo desses números e portanto esperamos que dessa sessão de trabalho com 

outros centros que vamos ter na nossa escola se possam surgir mais conclusões, mais 

recomendações sobre o trabalho que nós produzimos até ao momento. 

 

E: E tem algum processo de avaliação interno? 

 

R: Não, ainda não temos mas vamos elaborar depois desta experiência do assentar 

arreais. Portanto nós vamos formalizar agora um processo de avaliação portanto interno 

que portanto será aquele que depois iremos aplicar sistematicamente portanto na, 

enquanto este centro funcionar, não é. Vamos tentar aprovar um processo de avaliação. 

Até ao momento porque é que nós não o fizemos, porque as primeiras certificações 

fizemo-las em, portanto em Maio, Maio, Junho, Julho e daí tivemos imediatamente a 

questão, pressão do secundário. Digamos que agora já temos condições para tentar 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

277 

equacionar um modelo de avaliação para o centro e portanto com a nossa, onde venha 

toda a argumentação possível para. Para todos os efeitos, queiramos quer não estamos a 

trabalhar para os adultos, mas temos por trás de nós portanto necessidade de cumprir 

metas físicas, não é, que nos impõe a agência. 

 

E: De qualquer forma dessa sensibilidade que recolhe dos adultos, qual é que acha que é 

o ponto mais importante do processo ou o que é que confere alguma validade a este 

processo, o que é que os adultos acabam por retirar? 

 

R: É assim, portanto, do adulto quando soube da iniciativa aproximou-se do centro. 

Alguns, poucos, vieram portanto com uma imagem de que seria um processo quase, não 

diria troca, mas um processo muito facilitador, portanto venho aqui, faço uma descrição 

de competências e nós mediante digamos hipoteticamente uma entrevista, uma análise, 

então olhe o senhor tem competências, está feito. Depois aperceberam-se que isto tinha 

um conjunto de fases, um conjunto de processos e  que isso implicaria disponibilidade, 

portanto algum investimento em tempo dos adultos, uma vez por semana tinham de cá 

vir e depois produzir materiais em casa, e portanto rever esses materiais etc. Digamos 

que nós começamos a verificar que havia um défice de organização portanto na, nestas 

questões portanto da organização do dossier. Portanto as pessoas tinham dificuldade em 

entender como é que isso funcionava, até a questão da escrita. Muitos receios, portanto 

digamos que as pessoas traziam muitos receios, traziam algumas lacunas a nível da 

matemática para a vida e das TIC. Portanto são gerações em que o computador não não 

estava nas suas vidas inicialmente e portanto para muitos deles passou a estar 

ligeiramente, alguns não tinham esse conhecimento. Portanto digamos que havia aqui 

um conjunto de problemas que os adultos apresentavam. Portanto isto foi verificado nas 

entrevistas. A partir daí chegamos à conclusão que os nossos instrumentos de trabalho 

teriam que, ao apresentar o sistema de trabalho nós tínhamos que dar pistas aos adultos. 

Portanto havia a absoluta necessidade de dar pistas e portanto daí que o nosso trabalho 

foi redobrado nesse sentido, portanto o adulto não pode, não podia chegar aqui e só 

receber meia dúzia de frases, tarefas e faça e faça bem. Ele tem que, necessidade disso. 

Portanto o primeiro passo é a questão da organização enfim, até da organização da sua 

vida. As pessoas não tinham noção, portanto não tinham ideia de como é que poderiam 

organizar ou descrever a sua vida. Portanto digamos que esse foi o nosso trabalho e 

acho que conseguimos, portanto conseguimos que as pessoas se apercebessem 
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efectivamente da, definir as várias fases que atravessaram e dar valor às aprendizagens, 

a um conjunto de aprendizagens que eles nem sequer referiam, mas que eram muito 

importantes. Portanto foi, esse foi o nosso esforço. Foi exactamente o incentivo, falar-

lhes, alertá-los para que todo o tipo de aprendizagens seria importante descrever por 

muito mais simples que fosse, porque daí é que nós iríamos extrair as tais competências. 

Portanto, quer dizer, foi difícil para nós também implementar os instrumentos de 

trabalho e eles estarem adequados aos adultos. Esses instrumentos de trabalho foram, 

nós fomos sempre anexando algumas folhinhas para dar exemplos, não é exemplos tipo, 

nunca iremos dar a tal receita, não. As folhas é no sentido de alertar, vejam lá portanto 

há estes aspectos da vida ou mesmo a relação com as pessoas, não falem só de vocês. 

Portanto quer dizer, este, estas foram as grandes dificuldades no trabalho com os 

adultos. Mas nós depois, depois de uma determinada fase, dos primeiros, das cobaias, 

não é, nós começamos portanto a constituir ou a elaborar os dossiers pessoais e o adulto 

começou a empenhar-se. Começou, nós começámos a ver as ansiedades iniciais, depois 

as ansiedades traduzidas em muitos receios, descrever e portanto descrever, alguns deles 

até falar da vida deles. Portanto nós essa parte, essa barreira tivemos que ultrapassar e as 

pessoas chegaram a um ponto em que espontaneamente quebraram esses receios, 

portanto chegaram à conclusão já tenho aqui um produto, um conjunto de trabalhos e 

agora tenho que fazer é mais e alinhar tudo isto. E de repente, houve, nós sentimos a 

meio do processo a mudança da mentalidade dos adultos em que portanto interiorizaram 

que aquilo era um produto para eles, eles depois ficariam com esse produto no fim. Nós 

não teríamos, não ficaríamos com os dossiers obviamente e eles evoluíram nessa fase e 

então deram passos gigantes. Portanto, digamos que e aí foi a fase mais interessante. Foi 

quando as pessoas começaram a falar, começaram-se a abrir e a participar nas sessões. 

Portanto depois da fase inicial que é a fase com os profissionais, que é o desbravamento 

das histórias de vida, depois na fase em que nós, na nossa metodologia em que eles têm 

um trabalho com os formadores e efectivamente os formadores, tivemos esse feedback, 

sentiram que os adultos começaram a participar, a dar exemplos enriquecedores nas 

sessões de grupo para os outros. Ah isso também é válido, então, ah não me tinha 

lembrado dessa hipótese, eu também tenho casos desses. Portanto digamos que houve 

aqui um trabalho interactivo nessas sessões de grupo que resultou muito bem. Digamos 

que dos primeiros que já, o processo já não é tão, é algo diferente do actual processo, 

conseguimos chegar a resultados muito interessantes. E depois disso os grupos 

seguintes que vieram, nós próprios já com a experiência que tínhamos adquirido já mais 
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cedo demos mais pistas e as coisas têm resultado muito bem. Digamos que não há, 

digamos que o nosso, o grande problema é portanto desbravar, portanto desbravar 

aquele momento dos anseios, das ansiedades e atacar fortemente isso e as pessoas têm 

escrito, escrevem muito, mesmo muito. Ultimamente temos tido nos dossiers uma 

produção de papel que não era habitual. 

 

E: outra questão que eu queria colocar é: o centro é o centro da escola secundária 

Madeira Torres. Como é que funciona esta relação centro e escola? 

 

R: Funciona. Portanto é assim. Pronto para todos os efeitos é uma entidade à parte. O 

Centro Novas Oportunidades, pela característica não é daquilo que se desenvolve aqui é 

perfeitamente diferente. Mas temos uma, para já foi fundamental e isso foi sempre dito 

até portanto na formação inicial, que o centro deveria portanto, deveria pressionar para 

que uma ligação, que a escola ficasse sensível portanto ao seu funcionamento. E 

portanto se apercebesse enfim dos objectivos do centro e as mais valias que traria para 

os adultos. Nós no nosso caso portanto não temos essa, não temos esse problema 

porque, não é a questão. A questão está virada ao contrário. Nós temos o presidente do 

conselho executivo que é simultaneamente o director do centro que é uma pessoa com 

bastante iniciativa e portanto que abraçou isto desde o início e que nos deu todas as 

condições. Portanto nós não temos essa, esse problema, portanto a relação institucional 

esta é completa, não tem, neste momento é o centro novas oportunidades, é o centro da, 

é mais uma entidade que a escola, é quase como um projecto da escola, não é, isto não é 

a mesma coisa que os projectos que existem na escola, portanto a eco-escola, clube de 

isto, clube daquilo, portanto, mas é, portanto da sensibilidade que eu tenho é mais um 

projecto da escola. Portanto digamos que é um projecto a que as pessoas estão atentas, 

porque os colegas quando se cruza, connosco, quando nós, evidentemente que estamos 

em contacto com eles, então o centro está a funcionar bem, e os adultos. Quer dizer as 

pessoas têm uma curiosidade, alguma curiosidade em nos questionar do nosso 

funcionamento. Evidente que não é com o espírito de inspectivo, é um misto de 

curiosidade e portanto saber até que ponto, existindo um centro disto, qual é o interesse, 

se isto faz sentido. A grande interrogação dos colegas é se isto faz sentido, esta questão 

das novas oportunidades, vêem um adulto em poucos meses ficar com o nono ano e 

portanto, digamos há sempre esta dúvida e isto é a dúvida comum, portanto nem sequer 

é só dos professores. Todas as pessoas têm essa dúvida e nós enfim vamos esclarecendo 
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e com os nossos números, com o número de adultos que estão a trabalhar connosco, 

começam. Eu acho que agora há uma certa e com a presença mesmo portanto do, neste 

caso eu estou presente no conselho pedagógico. E portanto isso chega perfeitamente aos 

departamentos a informação e das nossas dinâmicas e do número de adultos que estão a 

ser, que estão aqui a desenvolver o processo. Digamos que já há uma, portanto as 

pessoas observam aqui o centro de maneira diferente. A nível institucional é que não há 

problemas nenhuns, portanto como disse o presidente do conselho executivo deu-nos 

todas as condições e nós temos carta aberta para, para avançar neste processo portanto. 

 

E: Então qual é a mensagem que tenta transmitir às pessoas que colocam essas dúvidas, 

podem ser professores ou até talvez outras pessoas? 

 

R: Nós, portanto é assim. Nós, quer dizer, nós normalmente usamos. Pegamos nalguns 

exemplos que temos de pessoas com uma capacidade incrível. Tivemos aqui, passaram, 

já nas sessões, aqueles que já completaram, já foram certificados. Passaram por aqui 

pessoas com, extremamente válidas. Portanto com histórias de vida bem redigidas, até 

nas apresentações, fizeram apresentações de power-point, uma facilidade. Portanto via-

se que aquelas pessoas dominavam aquilo que, todo aquele processo. Portanto estiveram 

sempre a nível de alguns grupos, algumas dessas pessoas tiveram mesmo muito à frente. 

Aliás há alguns que nós recomendamos efectivamente que o décimo segundo ano 

deveria ser uma meta, porque eles estavam aqui, começaram aqui no nível básico, mas 

teriam condições para saltar para o décimo segundo ano. São pessoas com muitas 

competências comprovadamente e portanto sem qualquer dúvida da nossa parte. 

Portanto e nós alguns exemplos, claro que temos a questão da confidencialidade, mas 

podemos referir genericamente exemplos. E falamos, e essa era a nossa arma, portanto é 

sempre a nossa arma. Há ali pessoas que efectivamente têm essa situação, portanto são 

válidas, trazem efectivamente muita experiência profissional, social. Portanto a questão 

social algo muito rica também e portanto parte formativa e há ali pessoas que é uma 

pena realmente elas não terem acesso a isso que nós estamos lá a trabalhar. Quer dizer 

eu acho que inicialmente, portanto, houve muitas questões. Hoje em dia já estão, acho 

que já estão mais informados e nós com o conjunto de situações que já temos 

transmitido, os colegas, grande parte ainda são os mesmos, não é, portanto as pessoas já 

chegaram à conclusão que há aqui muito trabalho. E agora com a questão do décimo 

segundo ano, vieram para cá mais professores que têm muita leitura a fazer e eles já se 
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aperceberam, estão também muito metidos no processo e chegaram à conclusão que há 

muito trabalho aqui desenvolvido. Digamos neste momento já não é um ponto de fuga, 

talvez fosse essa a ideia, um ponto de fuga ao ensino para vir dar umas coisinhas, não. 

Já compreenderam que efectivamente aqui têm, isto mobiliza muito trabalho, 

especialmente de leitura e de coordenação, portanto, das diversas tarefas. Portanto eu 

acho que já está ultrapassada essa base. 

 

E: Em temos de ligações do centro com entidades exteriores à escola, há algum 

protocolo com alguma entidade, recorrem a algum outro centro de formação ou 

associação? 

 

R: O centro fez informalmente portanto algum contacto com outros centros: lembro que 

fizemos, fomos às Caldas da Rainha, a um centro que também estava numa fase, um 

pouco mais avançada que o nosso, tivemos a trocar sempre impressões. É um ponto de 

ligação porque conhecíamos os colegas. Fomos a um centro a Lisboa ver também as 

dinâmicas, portanto da, portanto dentro do processo de reconhecimento portanto do 

nível básico. Do secundário já fomos a outro centro. Estamos em vias de estabelecer 

protocolo com um centro privado, porque nós temos a capacidade de homologar e os 

privados não podem neste momento homologar os dossiers pessoais, portanto não 

podem certificar as pessoas e nós vamos em princípio estabelecer, e foi feito agora o 

contacto antes, no final do ano. Vamos também estabelecer um protocolo neste sentido. 

Portanto digamos que tem havido algumas dinâmicas, há um conhecimento que temos 

de professores de outros centros e esse, e já nos têm procurado também, já houve 

alguém que quis portanto formar um centro, criar uns percursos EFA e veio cá na 

perspectiva das novas oportunidades falar connosco. Portanto digamos que há aí, tem 

havido, portanto o centro não tem estado fechado, já estabeleceu e já estabeleceu 

contacto com outros centros. Em termos de protocolo efectivamente nós temos um 

protocolo agora com uma escola agrícola, portanto que foi feito à pouco tempo e 

estamos a, portanto, e há protocolos a nível formativo que temos. Portanto, temos tido 

alguns contactos e que por volta, em princípio iremos estabelecer portanto, isto no caso 

de formação profissional, portanto encaminhamento para processos de formação 

profissional com entidades que estão constituídas, agora há muitas que aparecem que 

têm essas valências portanto na formação. Portanto digamos que o centro agora que 
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está, tem agora, já arrancou, já teve um ano de experiência e têm condições para fazer 

mais e portanto estabelecer mais protocolo. 

 

E: E parece que me lembro da sessão de esclarecimento, também com a escola 

secundária Henriques Nogueira há possibilidade de alguma colaboração, não é? 

 

R: Sim, exacto. É assim, do encaminhamento, portanto o nosso processo de 

reconhecimento de competências fá-lo-emos até ao final sem problema nenhum. Agora 

acontece que no seu percurso há adultos que efectivamente podem necessitar, e nós 

temos verificado isso. Por exemplo no caso do básico, na matemática para a vida e nas 

TIC, um conjunto de adultos tem problemas, portanto a escola secundária Henriques 

Nogueira tem cursos que por exemplo de uma forma semestral atacam as questões da 

matemática para a vida, atacam as questões do inglês, da língua, das TIC. E portanto 

sempre que há adultos que reconhecidamente apresentam lacunas muito graves nesses 

campos, nós encaminhamos para a escola secundária Henriques Nogueira. Neste 

momento para o secundário a mesma coisa, portanto adultos que efectivamente não 

cumpram ou não tenham um conjunto de créditos suficientes para avança no processo 

de reconhecimento de competências, um dos caminhos possíveis será precisamente a 

frequência de um curso EFA. E daí que portanto nós temos estado a, um trabalho 

sistemático, porque eles também estão a, vão arrancar com um curso EFA agora em 

Janeiro e portanto é dentro do conhecimento que temos que ter dos temas que vão 

desenvolver, portanto vão avançar nesse nesse curso, integrar os nossos adultos nos 

temas e portanto fazer a formação que lhes falta para ou eventualmente poder voltar cá, 

ou mesmo para assumir o curso EFA até ao fim já que no reconhecimento de 

competências não é suficiente. Digamos que como entidade directa a escola secundária 

é aquela que logicamente apresenta as condições de encaminhamento, depois pode 

haver outros encaminhamentos a nível profissional. O problema é a oferta local que não 

é portanto suficientemente alargada, não é.  

 

E: Temos algumas associações empresariais também…Haverá alguma forma de 

colaboração possível? 

 

R: É assim. Eu acho que todas, portanto, têm a sua experiência profissional num 

determinado ramo. Poderão estar ou não interessadas em avançar formações 
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relacionadas ou não. Eu acho que toda, portanto a nossa função é efectivamente 

apresentar o leque de de soluções possíveis, portanto, há adultos que podem não estar 

interessados, abdicar do décimo segundo ano numa determinada fase do processo e 

chegar à conclusão: se calhar não vou continuar, mas aí poderemos avançar com a 

proposta de formações. Portanto, quer dizer, há, mas é nossa função fazer o 

encaminhamento para um conjunto de soluções possíveis, não é.  

 

E: Portanto tem que recolher toda a… 

 

R: É isso, temos que recolher, falando com as entidades, o que é que tem, o que é que 

não tem, no sentido de poder depois encaminhar para processos formativos 

exactamente. 

 

E: portanto, o centro abriu, entrou em funcionamento, já funciona há algum tempo. Que 

grandes mudanças é que foram feitas ao longo do processo? O que é que acha que do 

início até agora foram as grandes mudanças e porque é que foram dados uns passos e 

não outros? 

 

R: É assim. Portanto, para já, o número de sessões. Entendemos que se reconhecemos 

competências, o adulto não tem que cá estar muito tempo. Está cá o tempo que é 

necessário. Nós em função de um conjunto de sessões que tínhamos marcado, 

conseguimos encurtar para já uma ou outra sessão nos adultos e portanto como também 

aprendemos as questões dos timing para elaboração dos instrumentos de trabalho, nós 

conseguimos, vimos a necessidade de pressionar. O adulto tem uma tendência normal 

para, quer dizer num primeiro ponto começa a trabalhar intensamente, mas depois 

cansa, não estavam preparados para este ritmo e por vezes há alguma tentativa de adiar 

um pouco as questões e portanto nós uma das coisas que hoje em dia acho que tem sido 

bastante útil é que conseguimos implementar no adulto a consciência efectivamente da 

necessidade de ter, de organização e cumprimento dos prazos. Portanto, fazer um 

trabalho seguido, portanto, muito metódico e com a sensibilidade de que efectivamente 

quanto mais cedo melhor e estará em condições para ser certificado. Portanto digamos o 

que mudou do princípio em que nós não tínhamos essa visibilidade. Neste momento 

temos uma visibilidade, portanto, de da organização concreta dos materiais e portanto 

dos timing desses materiais. Digamos quando acabamos as sessões de reconhecimento 
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com os adultos, o passo, nós saltamos imediatamente para a organização do dossier. Os 

materiais já nos estão a aparecer passados a computador, nós forçamos essa parte inicial 

porque é uma das competências e então as pessoas mal ou bem já trazem as coisas 

passadas no computador. Depois fazem a correcção devida mais rapidamente e digamos 

quando acabam as sessões de reconhecimento, se não houver necessidade de formação 

complementar, digamos que o adulto quase que fica em condições para preparar o 

dossier pessoal e ir para sessão de júri. Portanto digamos que o que melhorou portanto 

foi a definição exacta portanto das sessões portanto como é que elas deveriam ser 

organizadas, e portanto, e dentro dessa base o ponto final, o chegar ao ponto final mais 

rapidamente. Portanto neste momento não há muitos compassos de espera. Devo dizer 

que no primeiro grupo que foi certificado entre a última sessão de reconhecimento e a 

certificação demorou um mês. Nós achamos, neste momento já conseguimos reduzir 

isso porquê, porque assim que ele acaba a sessão de reconhecimento, o dossier, os 

materiais são corrigidos, são devolvidos atempadamente e o adulto mete-os logo 

organizados no dossier. Digamos que a análise do dossier é feita nos primeiros quinze 

dias e nós temos condições de encurtar o prazo sem perda da qualidade enfim de todo o 

trabalho que se faz. Portanto nós achamos é que o adulto tem que, para todos os efeitos 

também tem que ser disciplinado, porque há uma tendência para, às vezes para facilitar. 

E portanto acho que estamos a ganhar essa batalha porque as pessoas chegaram à 

conclusão e com esta pressão algum abandono acontece, porque precisamente as 

pessoas não estão mesmo motivadas e portanto eu acho que é feita uma selecção 

natural, porque obviamente o centro não está aqui para estar enfim a, não pode ter esse 

trabalho de do apoio sistemático ao adulto, quer dizer, nós apoiamos o adulto mas 

apoiamos só até onde ele quer. Se ele não quer, nós não podemos forçar a barra. E há 

adultos que abandonam logo nas primeiras sessões, porque é assim, o que acontece é 

que o adulto vem aqui às primeiras sessões com o profissional e habitualmente é aí que 

ele toma logo a decisão se continua ou não. Portanto se, ou abandona logo aí ou então 

vai até ao fim. Nós não temos, não tem havido desistências depois do processo de 

reconhecimento assim muitas significativas, é mais naquela fase inicial começa por 

fazer a história de vida e fazer um conjunto de instrumentos de trabalho, os que 

desistem aí, portanto já não. 

 

E: Agora foi uma grande mudança aí a implementação do secundário não é? 
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R: Nós recebemos adultos enfim com outro nível digamos de conhecimento. E portanto 

os materiais, as sessões de trabalho são realmente diferentes. Neste momento o adulto, 

mesmo a metodologia é diferente do básico. Portanto o adulto tem que efectivamente. 

Tem o referencial e sabe que a sua história de vida tem que se encaixar no referencial e 

portanto e sabe que não só com uma história de vida simples e uma descrição de 

acontecimentos que resolve o problema. Tem que fazer reflexão sobre as aprendizagens, 

tem que fazer comentários, é um trabalho muito mais profundo, muito mais analisado, 

portanto tem que fazer uma análise muito mais profunda da sua vida. Mas estamos aqui 

a receber outro, portanto, adultos realmente com um nível de conhecimentos mais 

avançado e é um trabalho mais interessante, não é. De qualquer modo muito mais 

exigente, não tem comparação. 

 

E: Quais foram as grandes dificuldades ou os grandes desafios para porem em prática 

este processo do secundário? 

 

R: A grande dificuldade é o referencial que é muito complexo e portanto tem um 

conjunto de domínios muito alargado e portanto daí que a equipa teria que dar resposta. 

Esses domínios abrangem portanto núcleos geradores absolutamente diferentes que vão 

desde a parte de ciência, tecnologia até à parte da linguagem, da comunicação e nas 

ciências por exemplo sociedade, tecnologia e ciência tem muitos temas portanto que o 

formador, apesar da sua cultura geral, mas teríamos que ter uma equipa muito alargada 

para tentar exaustivamente responder aquilo. Portanto digamos que os formadores 

tiveram um esforço bastante exigente de poder dar resposta mínima para que o adulto 

depois desenvolva os temas. Portanto digamos a grande dificuldade é efectivamente a 

aplicação do referencial, como aplicá-lo e como portanto mostrar, dizer às pessoas é 

este o referencial, a sua história de vida vai encaixar neste referencial da seguinte forma 

e portanto digamos que esse é, foi o grande problema. Daí que já se avançou, portanto, 

entendeu-se que não se poderia estar muito tempo a estudar o assunto, teríamos que 

estudar o assunto mas aplicando. Portanto, porque cada história de vida é um caso, e 

então, depois de um mês de preparação também como digo, depois decidimos avançar 

para grupos de trabalho e a partir deles estamos a, portanto os instrumentos de trabalho 

também estão a ser progressivamente adaptados tal como foi como fizemos no básico e 

portanto com a experiência que temos adquirido, já houve uma segunda fase, portanto 

um novo, a formação de novos grupos e já alteramos, já simplificamos a nossa 
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metodologia de trabalho. Mas de qualquer modo, por outro lado, temos aqui uma 

correspondência muito superior, portanto temos aqui os adultos estão-nos a surpreender, 

estão a fazer um trabalho bastante interessante de comparação, integração no referencial 

de competências chave, portanto digamos que a experiência está a ser boa, o que nós 

sentimos é que há aqui produção de muito material e isso implica muitas horas de 

leitura das histórias de vida. Portanto, de qualquer modo acho que conseguimos, pelo 

menos a fase de arranque do processo correu-nos bem, achamos que correu bem. 

 

E: Esse mês de preparação fizeram-no aqui só no centro a tentar em grupo talvez a 

desbravar terreno ou houve alguma formação também feita no exterior? 

 

R: Portanto nós tivemos dois dias de formação, porque desta vez já, portanto foram 

disponibilizados dois, duas brochuras, portanto uma delas com o referencial de 

competências chave e outra o guia de operacionalização. Foi-nos pedido que o lêssemos 

antes de ir para as sessões, portanto digamos que fomos mais preparados e isso ajudou 

bastante. Portanto digamos que eu próprio já tinha lido antecipadamente esses dois, 

essas duas brochuras. Digamos, quando fomos para lá sabíamos, estávamos a discutir 

ideias sobre algo que conhecíamos minimamente, portanto ou genericamente e isso 

ajudou-nos muito. Daí que fomos só dois dias e da outra vez foram sete, já se pode ver. 

Nesses dois dias retiramos muitas ideias que imediatamente, como foram em Setembro 

essa formação, portanto imediatamente, nas semanas seguintes desenvolvemos trabalho 

conjunto para esclarecimento. E como é que vamos fazer, portanto, digamos que foi um 

mês intenso em que se produziram aqueles materiais. Portanto daquilo que todos 

recolheram e que tivemos na formação separados em várias salas com maneiras de 

resolver, portanto de análise do processo diferente com certeza e dessa recolha. Portanto 

quando tivemos na formação nas várias salas surgiram muitas ideias, muitas dúvidas, 

mas isso permitiu-nos depois trabalhar em conjunto a metodologia a aplicar. Vamos ver. 

Estamos na fase inicial. 

 

E: E continuaram a existir as perguntas externas como existiam relativamente ao 

básico? 

 

R: Portanto é assim. Eu acho que depois, passado um ano, portanto houve algum, 

portanto a abordagem que nos fizeram, dos colegas que nos fizeram já é absolutamente 
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diferente. Portanto já perguntam mais na base: então mas se, o que é que eles 

apresentam, as dificuldades, eles estão a conseguir. E portanto penso que, aliás deixou 

de ser uma nossa preocupação esse esclarecimento digamos, porque eu acho que já há, 

acho que é sempre importante esclarecer para que o processo não caia na dúvida das 

mentes, das diversas mentes, portanto. Mas como neste momento portanto a presença 

agora com nova legislação, a presença no conselho pedagógico, portanto estando eu 

presente como coordenador e apresentando as ideias da iniciativa novas oportunidades, 

entenderam isto como, portanto dentro da organização e a informação chega 

directamente aos grupos, portanto aos departamentos e como tal os departamentos já 

sabem que passou-se isto ou passou-se aquilo, portanto a situação é esta ou a situação é 

aquela e já estão perfeitamente enquadrados. Portanto já não existem tantas questões, 

porque elas também de uma forma institucional estão a chegar aos departamentos. 

Portanto nós já estamos numa estrutura da escola. Portanto faz parte. Na legislação diz 

lá claramente que o coordenador do centro novas oportunidades integra o conselho 

pedagógico. 

 

E: Então essa presença é importante? Acha importante? 

 

R: É. Portanto no projecto educativo, portanto, será incluído também o projecto, o plano 

estratégico do centro. Vai ter que ser incluído no projecto educativo que vai entrar em 

reformulação este ano. Portanto digamos que isso já é meio caminho andado para que, 

quebrar todas as dúvidas que enfim que os agentes externos ao centro tenham e penso 

que ficaram esclarecidos. Os resultados estão à vista e os próprios colegas professores 

que estão aqui no centro a dar colaboração que também estão do lado de lá, portanto 

dando as suas aulas, eles também são veículo dessa informação, não é, e dizem 

efectivamente que estão, têm aqui muito trabalho. 

 

E: Para terminar queria lhe fazer uma questão mais em termos pessoais e não só em 

termos de coordenador do centro. Há quem diga que a escola tradicional está em risco 

ou que a escola como a conhecemos com as quatro paredes, e com o horário fixo e com 

os meninos e com os ciclos estabelecidos e as disciplinas, que poderá não ser a escola 

do futuro até por esta questão e as novas oportunidades vieram um bocadinho pôr isto 

tudo em causa, as noções de aprendizagem ao longo da vida, de competência, da 

aprendizagem não formal e da informal. O que é que acha que será a escola do futuro e 
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acha que estas iniciativas podem mudar alguma coisa na escola do futuro para adultos e 

não só para adultos, na escola em termos globais, no que se entende por, afinal o que é a 

escola, o que é educar, qual é a função desta instituição? 

 

R: Pronto, a pergunta é difícil, não é. Portanto é assim. Para já os utentes pronto do 

ensino normal, as idades, os níveis etários que eles apresentam. Eles não têm 

consciência ou portanto neste momento não conseguem ter consciência, perspectivar o 

futuro portanto essas camadas não perspectivam o futuro portanto. O que a escola, 

portanto a escola desenvolve uma linguagem de competência, de aquisição de 

competências, a palavra chave é competência neste momento portanto está enquadrado 

digamos no espírito da parte daqui do centro novas oportunidades. O jovem de qualquer 

modo, penso que em relação à escola tradicional, ela ela tem que, vai ter que se 

continuar a manter mas as condições, o problema são sempre as condições de 

aprendizagem, portanto se não há motivação, se os jovens que têm todo um conjunto de 

equipamentos em casa, têm todas as condições em casa e depois vêm para um meio 

onde lhe dão uma sala fria, onde portanto não há uma condição de ter um portátil, um 

projector em todas as salas que os professores utilizam muito isso, ter essas condições 

para visualizar muito melhor portanto essas aprendizagens, não é portanto tentar 

avançar para as aprendizagens. Portanto digamos que a escola tem é que se modernizar 

para cativar os jovens para eles poderem dentro do ensino portanto tradicional abraçar 

as novas tecnologias. Não é por acaso que agora há um apetrechamento dos quadros 

interactivos nas salas, portanto digamos tem que haver modernização do ensino para 

que os jovens sintam que não há um choque entre as condições que têm na escola e têm 

em casa, porque senão desmotivam. Se vir para aqui não tem nada, isto está quase 

naquele ambiente pré-histórico do ensino que é mesas, cadeiras e um quadro todo, nem 

sequer, onde não se pode escrever às vezes. Portanto digamos que eu acho que há essa 

preocupação, ter as condições de modo a que os jovens sintam que têm o 

desenvolvimento do currículo na escola, têm todas as condições. Pode efectivamente 

avançar neste sentido. Portanto e eu penso que portanto se isso acontecer, portanto, e 

nós temos que fazer o paralelo com os outros países, há resultados bastante práticos. 

Sabemos é que há jovens que têm um comportamento desviante, não é, portanto há 

jovens mesmo que tenham todas as condições não estarão, não estarão muito 

interessados nisto. Portanto as novas oportunidades, porque não é só reconhecimento de 

competências, é também um conjunto de cursos que existem e que existe e que estão, 
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que existe no catálogo nacional de qualificações. As novas oportunidades são talvez um 

complemento para os tais que mesmo com as boas condições não se sintam atraídos 

pelo ensino normal, pelo ensino tradicional. E portanto digamos que as novas 

oportunidades estão a trazer, e penso que se as escolas abraçarem, é preciso que as 

escolas também abracem isso que é depois a dinâmica, portanto o desenvolvimento dos 

tais cursos e é preciso ter condições para isso. Portanto as novas oportunidades digamos 

que eu entendo que será um complemento. Esses jovens que não conseguem mesmo 

manter-se no ensino tradicional então terão que ter a capacidade de análise de portanto 

se poder encaixar noutro tipo de cursos mais práticos. Portanto a escola, o futuro vai ter 

que ser mais isso. Os jovens têm que sentir que há alguma coisa que os atrai, há um 

curso que poderá efectivamente dizer-lhe alguma coisa. Neste momento o problema é 

que eles não têm os cursos acessíveis e andam desmotivados e portanto aí há uma 

quebra. Portanto digamos que a escola tradicional neste momento está em risco, poderá 

estar em risco por essas circunstâncias, mas seguindo toda esta dinâmica que está a ser 

criada, se ele sentir que há outras ofertas, portanto o aluno poderá efectivamente abraçar 

essas outras ofertas e as coisas poderão melhorar em termos de evolução do 

conhecimento desses alunos. Portanto basicamente quer dizer eu penso que é uma 

questão de condições e portanto as dinâmicas implementadas. Neste momento há uma 

fase forte de desmotivação, mas isso não é, não se pode traduzir efectivamente por 

inadequação. É uma inadequação do ensino, mas uma inadequação propriamente pelas 

metodologias que são aplicadas, eu penso um pouco nisso, eu sinto isso nas aulas 

também. Portanto de qualquer modo isto é tudo muito genérico. Eu acho que nada está 

em risco, é uma questão é de análise, de fazer a análise de que modo é que estão a dar as 

condições de aprendizagem, que condições de aprendizagem é que existem e se os 

cursos que são ministrados não são oferecidos por uma questão mais conjuntural, 

portanto há professores que precisam de desenvolver determinadas disciplinas ou a sua 

especialidade, portanto vamos encaminhar os cursos para aí, não portanto tem que ser 

feita uma análise das necessidades, portanto digamos que é uma escola viva, uma escola 

que tem que ser muito dinâmica. Se não for isso, nós temos, sabemos que há portanto 

escolas nacionais que têm muito bons resultados, porque têm processos testados, 

processos consolidados e tem algum rigor. E é a questão do rigor também, não é. 

Basicamente são esses, é uma observação genérica sobre o assunto. 

 

E: Porque estas, no caso dos RVCC a idade mínima são os dezoito anos? 
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R: Ah pois. Esse é outro aspecto, portanto. Obviamente que eles não podem, os alunos 

nunca irão pensar na situação que depois tenho o RVCC que depois irá fazer portanto 

resolver a minha situação mais tarde. Eu penso que isso nem sequer entra na, portanto 

nesse nesse clima. Talvez os pais possam falar um pouco do assunto em casa, mas o 

jovem nem sequer tem essa mira. Não põe isso na sua mira, mais tarde farei e portanto 

os sistemas de, esses centros novas oportunidades, portanto, mesmo a nível de 

competências também não vão durar, portanto são entidades que se irão extinguir 

progressivamente, porque depois, como foi dito é novas oportunidades e elas irão cessar 

a partir do momento em que se chega à conclusão que efectivamente quem quis 

aproveitou, os que não quiseram aproveitar, não apareceram, portanto ponto final, já não 

há mais oportunidades. Portanto digamos que nesta, dentro deste sistema de 

funcionamento, depois essas entidades irão desaparecendo, posteriormente. 

 

E: Pois, porque eles têm que ter os dezoito anos e os três anos de experiência? 

 

R: No caso do secundário, pois exacto, e os três anos de experiência profissional.  

 

E: Portanto à partida estão nos vinte e um, certo? 

 

R: Certo. 

 

E: Num estudo que foi feito há pouco tempo, colocava-se esta questão que é nessa 

primeira idade possível e até aos vinte e cinco anos se, quer dizer se se deve fazer as 

coisas da mesma forma para uma pessoa que tem vinte e um, que tem vinte e cinco ou 

para uma pessoa que tem quarenta, que tem cinquenta? Nesse estudo colocava-se essa 

questão para que isto não fosse visto precisamente como uma forma de contornar a… 

 

R: claro, claro, essa proximidade da saída da escola e a tentar logo a oportunidade. Bem 

ele é assim, no que está, nos normativos que nós recebemos está lá claro, portanto 

abaixo dos vinte e cinco anos tem que fazer comprovadamente, portanto trazer 

elementos que justifiquem essa experiência profissional. Não basta dizer que trabalhei e 

portanto aí comprovadamente tem. Acima dos vinte e cinco anos portanto presume-se 

que as pessoas de uma forma ou de outra, embora tenham de falar dessas, já tiveram, já 
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passaram por experiências profissionais. Nós sabemos que o jovem que vem com vinte 

e um anos terá mesmo que comprovar a experiência profissional, porque é tão grande a 

dificuldade em arranjar emprego, não é, mesmo tendo as condições reunidas para 

ingressar no processo, mas não será fácil provar, quer dizer ele trabalhou, tem 

documentos nesse sentido. Portanto é um escape, digamos que e daí que os adultos que 

estão no processo também não têm esta idade e isso talvez seja uma das razões, porque 

eles têm vindo cá e os adultos portanto que, assim que nós falamos nestas condições, ah 

pois não tenho, não tenho. Portanto o leque de idades dos que estão no secundário 

também não está dentro, portanto são adultos que têm mais tempo, já têm mesmo 

experiência profissional e uma idade acima dos vinte e três, vinte e quatro anos 

necessariamente. Portanto digamos que não há, esporadicamente há esses casos, e 

também alguns que têm aparecido também reúnem, como há os despachos que têm 

vindo o decreto-lei sobre os exames, portanto têm vindo mais nessa óptica. Tentar 

encontrar a solução, mas esse decreto-lei é portanto apropriado aos a esses casos, mas 

nunca na óptica do reconhecimento de competência. Mas pronto esses jovens de vinte e 

um ano habitualmente não reúnem essas condições.  

 

E: Portanto pelo que me pareceu agora desta nossa conversa, a entrada em 

funcionamento do secundário pareceu ser o processo normal, parece um processo de 

continuidade, não é. Portanto o abraçarem o projecto do secundário parece que foi 

encarado aqui como normal, como nós até temos aqui adultos quer podem, parece-me 

que foi dessa forma… 

 

R: Foi dessa forma, embora quer dizer a questão da do estender o secundário aos centros 

novas oportunidades portanto é quase uma norma, vem da agência portanto quem tem o 

básico agora. Porque havia, houve uma determinada fase, portanto, em Novembro do 

ano passado, em Novembro de 2006, portanto foram, houve uma sessão de apresentação 

do secundário e depois foi referido que iria sair uma lista com os primeiros centros que 

iriam desenvolver, uma lista de cinquenta e seis centros que iriam desenvolver o ensino 

secundário. Depois essa experiência, houve formação e essa experiência não vingou por 

dificuldades quer de entidades algumas que já estavam a mais tempo no processo que 

não eram entidades públicas, verificou-se que houve alguma dificuldade em 

organização das equipas, portanto a nível dos recursos humanos e o processo parou um 

pouco e depois optou-se por generalizar, portanto digamos que o nosso centro por quase 
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uma incumbência de que já existe e portanto ficam com o décimo segundo ano. Portanto 

esse é um aspecto. Agora no nosso entendimento e agora respondendo em relação à 

pergunta nós entendemos que efectivamente há uma extensão do nível básico, a noção 

de que efectivamente a nível de dificuldade não tem nada a ver, é muito mais difícil, 

mas que nos dá, portanto digamos nós depois de termos concluído o processo de básico, 

criámos algumas rotinas que também não são positivas. E portanto achamos que o facto 

de integrarmos o ensino secundário trouxe-nos novamente portanto uma luta. Levou-nos 

à luta e portanto está-nos a obrigar a criar novamente, a trabalhar novos instrumentos de 

trabalho, tudo isso, a fazer a análise de um outro nível de complexidade. Portanto 

digamos que foi, veio no momento certo, porque após termos concluído o ciclo do 

básico termos conseguido certificar adultos, digamos que o processo está estudado, está 

avaliado de certa forma. Pronto pode ter alguns pequenos ajustes. Agora a nossa, o 

nosso grande investimento é novamente, é o secundário. Portanto digamos que 

continuidade sim, mas nível de complexidade muito maior, o que exige muito mais de 

nós também. É um desafio que não sabemos quanto tempo é que vai durar, e por 

exemplo já temos um caso, temos um caso de um adulto que poderá encurtar muito o 

prazo da certificação, porque tem uma história de vida fabulosa. Portanto ele tem um 

dossier, já tem o portefolio quase organizado, portanto é fantástico, e se calhar vai-nos, 

vai ser o nosso primeiro caso de e a curto prazo. Portanto digamos que e esse vai-nos 

dar muita, uma ajuda preciosa porque realmente é um adulto, é um caso que temos 

significativo. E portanto quando encerrarmos esse ciclo do ensino secundário, depois 

pronto quer dizer está feito, estudámos, conseguimos aplicar. Portanto digamos, mas é 

uma continuidade realmente, mas bem mais complexa. 

 

E: Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Portanto isto era alguma informação 

que eu precisaria, mas relativamente um bocadinho a esta ou ao historial do centro ou 

sobretudo como é que foi encarado e se as ideias que tinham no início sobre o que era 

isto, ou se era importante ou não, as ideias que há agora. Se quiser acrescentar alguma 

coisa. 

 

R: Pois, em relação aquilo que já disse, uma série de coisas. Portanto para já a nossa 

moral. Portanto efectivamente voluntários, viemos voluntariamente para abraçarmos o 

processo. Digamos que não sentimos portanto até ao momento vontade de voltar 

unicamente ou em exclusividade ao ensino regular. Portanto abraçamos o processo, 
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achamos o processo extremamente interessante e esse contacto com os adultos, e temos 

aqui um paralelo que também temos que definir, quer queiramos quer não, porque é 

público. E portanto o ambiente nas escolas, portanto a contestação dos alunos e portanto 

o seu, as questões disciplinares, uma série de factores são situações que provocam muito 

desgaste e todos nós somos profissionais e sentimos isso na pele. Aqui pelo contrário 

nós temos um público extremamente atento e para já extremamente portanto interessado 

porque tem objectivos pessoais. Portanto não estão aqui simplesmente para passar o 

tempo, estão aqui com um objectivo pessoal, portanto atingir uma determinada meta e 

isso para eles é fundamental. Isso implica uma atenção portanto redobrada nas sessões e 

portanto aqui não há, nós não temos o sintoma do desgaste. O nosso desgaste é o 

trabalho, mas é um trabalho positivo, um trabalho muito interessante que é ler e 

comentar com os adultos, portanto digamos que isso trouxe, traz, é um incentivo 

absoluto. Portanto não, nós é como eu digo e repito. O público-alvo aqui é fantástico 

porque está aqui a interiorizar tudo o que nós lhe dizemos. Portanto isso é para já uma 

das situações, uma das grandes conclusões que nós tiramos. Portanto o nosso trabalho, 

portanto ele desenvolve-se positivamente e não tem qualquer comparação com o outro 

processo. É o espírito de equipa, portanto consegue-se trabalhar aqui em função dos 

horários em equipa, o que também é mais, pelo menos eu pessoalmente gosto muito. 

Para já sou coordenador portanto tenho que coordenar a equipa, mas de qualquer modo 

eu próprio gosto de dinâmicas de equipa. Portanto a nível desse trabalho de equipa há 

uma aprendizagem pessoal também muito grande, portanto porque com este leque de 

pessoas todas, quer queiramos quer não, temos que aprender e portanto temos o 

feedback de entrevistas com os adultos e os comentários que fazemos, tudo isso é 

enriquecedor e portanto. Digamos que neste momento achamos que estamos num 

processo de enriquecimento, que não é tão fácil neste momento também no ensino 

regular. Portanto, porque há uma preocupação dominante com um conjunto, a parte 

administrativa, portanto todo o processo e não há tempo para esta discussão no dia-a-

dia. Portanto não há um contacto no dia-a-dia e o trocar sempre impressões sobre isto é 

enriquecedor. Portanto digamos que desde que decorre o funcionamento do centro, estes 

são dois aspectos fundamentais. É nós irmos para casa e vamos descansados, vamos 

motivados, não vamos desgastados do processo e é realmente o excelente ambiente de 

trabalho aqui. Achamos que e neste momento portanto não estamos, já não estamos a 

pensar que acabou. Não estamos na fase de acabou, fizemos. Estamos numa fase de 

construção, sentimos que temos tido sempre uma fase de construção, portanto de 
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construção, e isso para nós é extremamente positivo. Portanto e é incentivador. Portanto 

basicamente é assim uma conclusão genérica. O resto são os passos que eu falei. 

Portanto sistematicamente reformular portanto toda a nossa dinâmica. 
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ANEXO Z 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

Data Prevista: 30 de Setembro de 2010 

Hora Prevista: 18h00 

Local Previsto: Câmara Municipal  

 

o Objectivo da entrevista: 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita compreender 

de que forma os autarcas encaram a iniciativa Novas Oportunidades, nomeadamente a 

forma como estes perspectivam o seu contributo para o desenvolvimento 

socioeconómico da região. 

 

o Protocolo da entrevista: 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista: 

Tema Sub-temas Questões 

Formação de 

jovens e 

adultos 

- oferta - Como classificaria a oferta de 

formação para jovens e para adultos no 

concelho? 

 

- necessidades - Que lacunas identifica em termos de 

formação de jovens e de activos no 

concelho? 

 

A Iniciativa 

Novas 

Oportunidades 

- perspectiva global - Qual a sua opinião geral sobre a 

Iniciativa Novas Oportunidade? 

 

- Que benefícios lhe estão associados? 

 

- Que problemas identifica? 

 

- contributo para o 

desenvolvimento 

socioeconómico do 

concelho 

- Considera que a Iniciativa Novas 

Oportunidades, através do ensino 

profissional de nível secundário e dos 

CNOs, é solução para as necessidades 

do tecido empresarial do concelho? 
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ANEXO AA 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

Como classificaria a oferta de formação para jovens e adultos no concelho? 

Eu não sei dizer se ela é suficiente, eu sei dizer que ela é vasta. Mas também fico com a 

percepção, até posso estar a ser injusto, mas não estou a ser injusto, que ela fundamenta-

se mais nas possibilidades de quem dá formação do que propriamente na busca das 

necessidades que existem no concelho. Toda a gente vê onde é que consegue ir sem 

previamente saber se esse caminho é o caminho que as pessoas procuram. E por isso eu 

diria que a percepção que eu tenho é que ela é muita, que é vasta, mas isso não quer 

dizer que seja a melhor formação. Até porque pela experiência que temos aqui na 

Câmara Municipal, que não temos qualquer efeito regulador, não temos, nem devemos 

ter. Mas acabamos por ser quase que aqui uma plataforma giratória de informação, 

porque todos, por uma coisa ou outra, passam por aqui. Acabamos por ver que há muita 

sobreposição de oferta profissional, ou seja, há muita gente a fazer mesma coisa. E há 

outras vertentes que se calhar, até são necessárias, mas que não há qualquer tipo de 

oferta. Por isso se me pede uma classificação, eu julgo que ela é muita, mas certamente, 

mas sendo muita não quer dizer que cobre ou vá cobrir todo o espectro das 

possibilidades nem das necessidades. 

 

Tendo em conta as necessidades, que lacunas identifica em termos de formação? 

 

Olhe, eu falo logo pela Câmara Municipal, que é dos maiores empregadores do 

concelho, e temos sempre dificuldade em encontrar especialidades técnicas. Casos 

muito concretos e muitos objectivos: nós estamos neste momento aflitos com 

condutores de pesados, com camionistas. Tivemos aqui gente a sair para a privada. 

Tivemos  gente de baixa e em três meses ficamos com menos 50% dos camionistas que 

tínhamos. E isso pode-se dizer que é uma situação pontual. É. Mas há sempre uma 

grande necessidade dessa gente. Há outros cursos técnicos desde as serralharias, desde a 

especialidade de topógrafo, muito até ligado às engenharias, seja ela electrotécnica, seja 

ela mecânica, seja ela de construção civil, que temos muita dificuldade em recrutar e em 

contratar. Por isso, as especialidades técnicas, há muita dificuldade. Há muita 

dificuldade. Em termos daqui do concelho, ele vai respondendo, pelo menos é a 
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percepção que tenho. Temos por exemplo agora uma empresa a ser criada agora aqui 

em Torres Vedras. Estão a recrutar 50 funcionários e encontraram resposta com dois 

anúncios. Têm gente para o efeito. Mas, por exemplo, já no sector primário, que é a 

agricultura, não há capacidade de resposta. Ou seja tudo quanto seja apanhas sazonais, 

agora estamos na apanha do tomate, mas antes na alface, agora também na pêra, antes e 

agora no morango, não há mão-de-obra nacional para garantir essa apanha. E já há uns 

anos a esta parte que neste sector, sempre que temos aí deputados ou membros do 

governa aí a visitar as estufas, a queixa dos agricultores, é essa, que é de facilitem-nos a 

forma de podermos contratar pessoas lá fora, porque cá dentro ninguém quer vir. Isto 

não quer dizer que não haja desemprego. Sei lá, dou-lhe o exemplo de A-dos-Cunhados. 

Se a minha memória não me falha, A-dos-Cunhados, no Centro de Emprego estavam 

inscritas 230 pessoas da freguesia de A-dos-Cunhados, e se formos lá agora, de certeza 

que temos lá mais de 300 pessoas estrangeiras a trabalhar. Tem a ver muito com as 

pessoas e com algum facilitismo na atribuição do subsídio. Porque a questão, e são eles 

que dizem isso, em dez fica um e é quando fica. E a esmagadora maioria das pessoas 

vão lá só para pedir o carimbo em como lá estiveram e em como não se adequam à 

função. Eu sei que não é fácil, apanhar tomate não é fácil, mas desde que se tenha 

saúde, não tenha problemas de coluna. E nas estufas anda-se mais em pé do que 

agachado. Só que se houver caminhos mais fáceis de percorrer para obter o mesmo 

rendimento, pronto, qualquer um de nós tem essa tendência. Por isso são fenómenos 

difíceis de lidar e neste caso não estamos já perante uma formação específica, é apanhar. 

Eu, em miúdo e quando andei na faculdade, e mesmo no ensino secundário, sempre fiz 

as apanhas. Todos nós andávamos nas apanhas. Hoje em dia é que, com o tempo de 

escola que se modificou, já é mais difícil. E não precisávamos de nenhum curso para 

apanharmos pêra ou andarmos na vindima. E é uma forma de rendimento e as pessoas 

não pagam assim tão mal quanto isso, antes pelo contrário: mas, há aqui é uma certa 

desadequação dos circuitos de apoio/trabalho. 

 

E em termos de formação contínua, já de activos? 

Cada vez há mais oferta de formação. Cada vez ela é mais igual e mais igualitária. Se 

nós queremos formação que saia de um quadro normal temos muitas dificuldades, isto 

em termos camarários. Para dar-lhe um exemplo muito concreto, nós quisemos e 

conseguimos fazer um balcão de atendimento único, em que todas as pessoas que estão 

atrás do balcão atendem todo e qualquer assunto. Não encontramos ninguém que nos 
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desse formação para o efeito. Tivemos que ser nós a criarmos um esquema de formação. 

Isto também tem a ver com o facto de nem todas, neste caso no caso concreto das 

câmaras municipais, nem todas as câmaras municipais andam ao mesmo ritmo e têm as 

mesmas necessidades. Há umas muito mais à frente do que outras e isso também levará 

a que essa oferta seja uma oferta mais igualitária, mais formatada, de forma a que possa 

cativar maiores números de pessoas. Porque quando vamos depois para formações 

específicas, como esta que lhe dei o exemplo, acabamos por não encontrar. Mas cada 

vez há mais oferta. 

Qual a sua opinião sobre a Iniciativa Novas Oportunidades? 

Isso é uma iniciativa muito criticada e criticada essencialmente por gente que já deveria 

ter juízo, gente com formação superior, são esses que criticam e não se coíbem de 

criticar publicamente nos jornais e na televisão. Na minha óptica acho que é de uma 

tremenda injustiça o fazer por dois ou três factores. Por um lado, este programa é um 

programa extremamente útil e útil no nosso dia-a-dia. A câmara municipal é um dos, os 

seus funcionários são clientes, salvo seja, dessa formação e desse programa. E aquilo 

que se nota do lado do empregador, do meu lado neste caso, embora seja um 

empregador especial, é que as pessoas entusiasmam-se com a coisa. E isso, as pessoas 

ficam logo muito mais motivadas e isso reflecte-se no trabalho, reflecte-se naquilo que 

produzem, porque se acham muito mais válidas e acham-se muito mais reconhecidas no 

que fazem e isso põe-nas cá para cima, por um lado. Por outro lado, é de justiça que se 

reconheça aquilo que cada um sabe, as competências que as pessoas foram adquirindo 

fora da escola no seu dia-a-dia. E por isso, tudo isso é uma envolvente digamos 

extraordinária. Por outro lado, obriga as pessoas a se sentarem outra vez nos bancos da 

escola e a conviverem com uma série de gente que não se conheciam de lado nenhum, o 

que gera ali assim mixs de como que não é de resocialização mas é de socialização e de 

contactos e de troca de experiências digamos muito importantes. E as pessoas de forma 

directa, neste caso que eu lido todos os dias, que a gente tem empregada, têm ambições 

de progressão na carreira que não tinham antes, que isso estava totalmente vedado, quer 

dizer era uma coisa que nem sonhavam, nem dava para entusiasmar, quer dizer. E com o 

reconhecimento/validação já lhes permite sonhar, já lhes permite digamos olhar para o 

futuro de outra forma e ir à luta. Deixam de estar acomodadas naquela situação que já 

tinham. E tudo isso é muito positivo. Não falando, pronto, em casos pessoais que são 

casos de pessoas que quase voltaram à vida pelo facto de lhes ter sido reconhecido um 

percurso e ter-lhe dado uma oportunidade de ser reconhecido esse percurso. Isso é muito 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

299 

importante. Qualquer empregador, qualquer patrão conhece situações de competências 

profissionais verdadeiramente incríveis de gente que, em termos de habilitações 

literárias têm zero ou pouco mais. Eu, qualquer problema de serralharia, falo com o 

Eng. Faísca, que é o Eduardo Lino. Eu não sei que habilitações é que o Eduardo Lino 

terá, mas de certeza absoluta que não tem mais que a quarta classe, mas é um fulano que 

resolve o que for, aquilo que nenhum engenheiro que eu tenho nesta casa consegue 

resolver. Se eu tiver um problema, eu não chamo um engenheiro, chamem-me o Faísca 

que o Faísca resolve-me isto. Se tenho um problema de carpintaria, falo com o Sr Runa. 

Não sei que habilitações é que ele terá mas certamente não terá mais que a quarta classe 

ou quando muito a sexta do antigamente. Mas não terá mais do que isso. Mas é um 

homem que faz o que for e faz qualquer coisa. E isso é muito importante para essa 

gente. As críticas que fazem ao programa revelam essencialmente uma grande 

ignorância. Acho que essas pessoas e esses nossos intelectuais, bastava-lhes passar uma 

noite numa escola a ver como é que a coisa funcionava e ver como é que aquilo era para 

terem uma ideia contrária. Posso concordar que por vezes somos capazes de estar a criar 

expectativas acima das possibilidades. É possível. É natural. Às vezes a publicidade 

pode ser, não digo enganosa, mas um bocadinho exagerada. É óbvio que quem faz uma 

validação de competências, à saída dessa validação não tem dez empregadores a 

oferecer melhor emprego ou o empregador não vai aumentar o seu salário pelo factor 

não sei quantos. Sabemos que a vida não está assim. Agora as pessoas têm tudo a 

ganhar e só se valorizaram e no mínimo do mínimo dos mínimos puseram a sua auto-

estima cá para cima. E isso é muito importante. Conheço uma série de casos que 

começaram a brincar, salvo seja, nas Novas Oportunidades e hoje estão em percursos 

académicos superiores. E isso é excelente. Se assim não fosse, nunca tinham despertado, 

não havia o Clix: já que eu cheguei aqui, porquê que eu não vou um bocadinho mais 

além. Nós cada vez somos mais materialistas e só pensamos na 

formação/vencimento/remuneração. É certo que quem tiver mais formação, tem mais 

possibilidades de ganhar dinheiro e mais possibilidades de se encaixar em qualquer 

lado. É um facto. Mas, independentemente disso, que é muito importante, e todos nós 

temos que pensar nisso. Independentemente disso, é gente que também avança para 

conhecer matéria académica, mas também para conhecer outros mundos, outras pessoas. 

São vidas que se abrem. E acho que o programa nisso é muito bom. As críticas é muito 

por esse classicismo. Não vivemos num sistema de castas, mas quase que é. Estas castas 

intelectuais ou educativas. Aliás isso reflecte-se em diversos sectores.  
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Como vê o reforço da formação profissional através desta iniciativa? 

 

Eu tive um percurso académico, em que comecei por estar no curso de formação de 

serralheiro. Sou serralheiro diplomado. Não sou capaz de fazer nada de serralharia, mas 

sou serralheiro diplomado. Numa altura em que nós a seguir à quarta classe, 

escolhíamos liceu ou escola técnica. E na escola técnica serralharia, electricidade ou o 

comércio. E havia uma estratificação social muito marcada associada a estas coisas. Até 

porque o liceu era pago, os outros não eram. E aí havia logo aqui uma diferença. Por 

isso só posso defender, mas sempre defendi, o ensino profissional. Embora o ensino 

profissional nessa altura, antes do 25 de Abril, era um ensino profissional muito 

estupidificante. Saiam dali bons técnicos sem qualquer dúvida e aliás nós, nessa atura, 

antes de sairmos do curso, já tínhamos cartinhas em casa a oferecer-nos emprego. A 

Casa Hipólito absorvia essa gente e não é por acaso que hoje o concelho tem pequenas e 

médias metalomecânicas espalhadas por todo o concelho, que ainda é fruto dessa escola. 

Evoluímos daí para uma situação em que a formação profissional era zero. Depois do 25 

de Abril, ela praticamente acabou. As escola técnicas acabaram e agora estamos outra 

vez a reactivaram isso. É importante e funda-se na primeira coisa que eu estava a dizer: 

nós hoje temos muita dificuldade em especialidades técnicas. Não existem. Nós 

queremos um serralheiro, um carpinteiro, um electricista, um canalizador. É difícil de os 

encontrar e é gente que se paga bem. Este ressurgimento do ensino profissional é 

importante. Nem todos podemos ser doutores, porque não há mercados para isso. Por 

isso é importante que sejamos todos uma mescla e que cada um encontre o seu percurso 

no meio de toda esta oferta. É bom. Temos muita formação profissional no concelho. 

Temos alguma muito boa e com provas dadas. Mas nunca é demais. E há alguma com 

algumas lacunas. 

Considera que a Iniciativa Novas Oportunidades dá resposta às necessidades de 

qualificação de jovens e adultos? 

 

Ela responde sempre a uma parte. Há outra parte em que há muita desarticulação 

naquilo que me é dado a perceber. Por exemplo o Cenfim é um bom exemplo de 

formação com muita empregabilidade. Eles colocam os alunos todos, mas é uma 

formação muito formatada. Só que aquilo tem ali um código, que é quase um código 

transversal, que depois eles acabam por se encaixar todos. Por isso eles não andam à 
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procura do mercado, a formação é aquela. Mas, o que é certo, é que a formação que eles 

fazem responde ao mercado. Aquilo que eu conheço é um bocadinho diferente da escola 

agrícola que anda sempre à procura das brechas, anda à procura do mercado. Abriu aqui 

uns campos de golfe, porque é que a gente não vai fazer golfe. Há por aí uns picadeiros, 

porque é que a gente não vai tratar de cavalos. E andam a ver. E ambas têm sucesso e 

ambas têm formas de estar muito diferentes. Depois temos uma formação, que eu tenho 

muitas dúvidas, que é aquela que vem do próprio IEFP, que é uma formação que nem 

vem de cima nem de baixo, é lateral. São os homens de Alverca que colocam aqui uns 

cursos, que eu nunca sei bem se aquilo é formação profissional se é um programa de 

ocupação profissional. Nunca sei bem qual é a relação curso/necessidade, até porque ela 

não é tão visível quanto as outras. E depois reparamos também que há escolas 

profissionais que se propõem muito. Ainda estava a ler nos jornais regionais uma série 

de cursos de hotelaria todos sobrepostos uns em cima dos outros em especialidades 

perfeitamente igualitárias, o que revela que não há coordenação de oferta/procura entre 

as escolas. E isso o sobrepor, digamos que é mau. E o sobrepor é mau até quando há 

níveis de investimento muito grandes, que é o caso de cursos de cozinha, em que os 

equipamentos de cozinha, uma cozinha custa entre 50 a 100 000 euros. E as escolas 

fazem esses investimentos para os ter. E também com uma ligação ao meio muito 

deficiente. Isto não quer dizer que nalgumas áreas não tenham sucesso. Noutras não 

terão tanto. O que eu sinto, e aliás isso era uma pretensão que nós, Câmara Municipal, 

tínhamos, que não sei até que ponto nunca sairá de pretensão. Era de podermos, através 

do sector de educação, funcionarmos como elo aglutinador. Sentarmos todas as pessoas 

à mesma mesa. Mas não é absolutamente nada fácil. A gente tem os actores e os actores 

estão no terreno, mas por vezes nota-se que há aqui alguma descoordenação entre os 

actores. Essa coordenação é sempre difícil, mas que é necessária, é. Se calhar fazia aqui 

falta uma entidade que o fizesse. E as pessoas pensam logo na câmara, mas nós não 

conseguimos. Se calhar devia ser o IEFP a fazê-lo. Se são eles que têm lá os pedidos de 

emprego, deviam canalizar a formação.  
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ANEXO AB 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA A DRIGENTES DE ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS  

 

Data Prevista: 04 de Outubro de 2010 

Hora Prevista: 14h00 

Local Previsto: Sede da associação  

 

o Objectivo da entrevista: 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita compreender 

de que forma as associações profissionais encaram a iniciativa Novas Oportunidades, 

nomeadamente a forma como estes perspectivam o seu contributo para os sectores 

económicos. 

 

o Protocolo da entrevista: 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista: 

Tema Sub-temas Questões 

A formação 

profissional 

inicial 

- objectivos da formação 

profissional inicial 

Que objectivos deve ter, na sua opinião, 

a formação profissional no ensino 

secundário? 

- oferta de formação 

profissional inicia na 

Região 

Qual a sua opinião sobre as ofertas de 

formação para jovens e para adultos 

oferecidas na Região Oeste? 

A formação 

de activos 

- natureza 

- função 

- actores 

- formas de organização 

Como deveria ser, na sua opinião, 

dinamizada a formação de activos? 

As 

associações 

empresariais 

- papel das associações 

empresariais na formação 

inicial; 

- papel das associações 

empresariais na formação 

de activos 

Que papel devem ter as associações 

empresariais em termos de formação 

profissional inicial e de formação 

contínua de activos? 

A Iniciativa 

Novas 

Oportunidades 

- pontos fortes da Iniciativa 

- pontos fracos da Iniciativa 

Qual a sua opinião sobre a Iniciativa 

Novas Oportunidades? 

- relação da Iniciativa com 

o mundo empresarial 

Considera que esta pode ser ou não uma 

mais valia para o sector empresarial e 

para o tecido económico da região? 
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ANEXO AC 

 

ENTREVISTA A EMPRESÁRIOS 

 

Data Prevista: 07 de Outubro de 2010 

Hora Prevista: 15h00 

Local Previsto: Sede da associação  

 

o Objectivo da entrevista: 

O objectivo desta entrevista é recolher informação que nos permita compreender 

de que forma os empresários encaram a iniciativa Novas Oportunidades, nomeadamente 

a forma como estes perspectivam o seu contributo para a sua actividade profissional. 

 

o Protocolo da entrevista: 

Apresentação institucional; 

Apresentação do objecto de estudo; 

Solicitar autorização para gravar a entrevista; 

Garantir o anonimato do entrevistado; 

 

o Guião da entrevista: 

Tema Sub-temas Questões 

Os Processos 

de RVCC na 

empresa 

- experiência anterior - Tem informação se algum dos seus 

colaboradores passou por um Processo 

de RVCC? 

- valorização do RVCC na 

empresa 

- Considera que este processo 

acrescentou algum valor ao desempenho 

desse colaborador? 

Os estágios 

profissionais 

na empresa 

- experiência anterior - A sua empresa já recebeu algum aluno 

oriundo de um curso profissional de 

nível secundário em estágio? 

- valorização da formação 

escolar na empresa 

- Qual a sua opinião sobre os saberes e 

competências que esse aluno trazia da 

escola? 

A Iniciativa 

Novas 

Oportunidades 

- pontos fortes 

- pontos fracos 

- Qual a sua opinião sobre a Iniciativa 

Novas Oportunidades, tanto no caso dos 

cursos profissionais de nível secundário 

para jovens, como no caso dos Processos 

de RVCC para os adultos? 

As exigências 

do mercado de 

trabalho 

- a importância da 

certificação para acesso ao 

emprego 

- Qual é, para si, a importância de um 

diploma quando se trata de admitir um 

funcionário? 

- o perfil do candidato para 

o acesso ao emprego 

- Quais os aspectos que considera 

fundamentais para se ser um bom 

profissional? 
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ANEXO AD 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO DO CNO 

 

Adultos inscritos em 2006 

 

 

Sexo

27%

73%

Masculino Feminino

 
Figura 1. Distribuição dos formandos inscritos por sexo no ano de 2006. 

 

Estado Civil

18%

66%

7%

9%

Solteira Casado União de facto Divorciado

 

Figura 2. Distribuição dos formandos inscritos em 2006 por estado civil. 
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Concelho de Origem

84%

16%

Torres Vedras Outros

 
Figura 3. Distribuição dos formandos inscritos em 2006 por concelho. 

 

Habilitações Académicas

14%

57%

27%

2%

1º ciclo do ensino básico 2º ciclo do ensino básico 3º ciclo do ensino básico Não disse

 
Figura 4. Distribuição dos formandos inscritos em 2006 por habilitações académicas. 

 

Idade

14%

32%

33%

16%

5%

17%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

 

Figura 5. Distribuição dos formandos inscritos em 2006 por Faixa Etária. 
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Situação Profissional

59%

5%

27%

9%

Empregado: trabalho por conta de outrem Empregado: trabalho por conta própria

Desempregado Não disse
 

Figura 6. Distribuição dos formandos inscritos em 2006 por Situação Profissional. 

 

Forma como teve Conhecimento do CNO

34%

35%

17%

7%

7%

13%

Familiares e amigos Comunicação social Trabalho Escola Outras instituições sociais
 

Figura 7. Distribuição da Forma como os Formandos inscritos em 2006  

tiveram conhecimento do Centro. 
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Profissão

5%
9%

86%

Sector primário Sector secundário Sector terciário
 

Figura 8. Distribuição dos Formandos inscritos em 2006 por Sector de Actividade 

 

 

Motivo da Inscrição

33%

29%

7%

20%

11%

Progressão profissional Obter o 9º ano Ensino Secundário Valorização pessoal Não disse
 

Figura 9. Distribuição dos Formandos inscritos em 2006 por Motivo de Inscrição. 

 

Adultos inscritos  em 2007 para o Ensino Básico 

 

 Em 2007, o Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária com 3º ciclo 

Madeira Torres continuou a sua actividade com 286 formandos inscritos para o ensino 

básico. 
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Sexo

38%

62%

Masculino Feminino

 
Figura 10. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Sexo. 

 

Estado Civil

19%

66%

5%
2%

6% 2%

Solteira Casado União de facto Viúvo Divorciado Não disse

 
Figura 11. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Estado Civil. 

 

Concelho de Origem

76%

23%

1%

Torres Vedras Outros Não disse

 
Figura 12. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Concelho. 
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Habilitações Académicas

25%

73%

2%

1º ciclo do ensino básico 2º ciclo do ensino básico Não disse

 
Figura 13. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Habilitações Académicas. 

 

Idade

0%

8%

32%

39% 16%

2%

1%

2%

6%

Menos 18 anos 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65 Não disse

 
Figura 14. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Idade. 
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Situação Profissional

67%1%

16%

0%
6%

5%
4%1%

Empregado: trabalho por conta de outrem Doméstica

Empregado: trabalho por conta própria Reformado

Desempregado de longa duração Desempregado não de longa duração

Não disse À procura do primeiro emprego
 

Figura 15. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Situação Profissional. 

 

Forma como teve Conhecimento do CNO

24%

39%

9% 0%

6%
9%

2%

2%

3%

3%

1%

2%

19%

Familiares Amigos Comunicação social

Segurança social Panfletos Trabalho

Centro de Emprego Escola Junta de Freguesia

Missa Outras instituições sociais Não disse

 
Figura 16. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Forma como teve conhecimento do CNO. 
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Profissão

6%

17%

61%

2%

13%
1%

Sector primário Sector secundário Sector terciário Doméstica Não disse Reformado

 
Figura 17. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Sector de Actividade. 

 

Motivo da inscrição no CNO

50%

19%

9%

0%

22%

Valorização pessoal Motivos profissionais Prosseguimento de estudos Imposição IEFP Não disse

 
Figura 18. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Motivo de Inscrição no CNO. 

 

Nível de certificação ao qual se candidata

0% 8%

92%

B1 B2 B3

 
Figura 19. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Ensino Básico por Nível de Certificação ao qual se candidata. 
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Adultos inscritos em 2007 para o Ensino Secundário 

 

 Em 2007, o Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária com 3º ciclo 

Madeira Torres iniciou a certificação de nível secundário, com 69 formandos inscritos 

nesse mesmo ano. 

 

Sexo

43%

57%

Masculino Feminino

 
Figura 20. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Sexo. 

 

Estado Civil

38%

43%

6%

10%
3%

Solteira Casado União de facto Divorciado Não disse

 
Figura 21. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Estado Civil. 
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Concelho de Origem

81%

19%

Torres Vedras Outros

 
Figura 22. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Concelho. 

 

Habilitações Académicas

1%

46%

12%

6%

9%

7%

19%

2º ciclo do ensino básico 3º ciclo do ensino básico 10º ano 10º ano incompleto

11º ano 11º ano incompleto 12º ano incompleto
 

Figura 23. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Habilitações Académicas. 
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Idade

28%

30%

22%

16%

3%

1%

4%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Não disse

 

Figura 24. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Faixa Etária. 

  

Situação Profissional

74%

10%

9%

4% 3%

Empregado: trabalho por conta de outrem Empregado: trabalho por conta própria

Desempregado de longa duração Desempregado não de longa duração

Não disse
 

Figura 25. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Situação Profissional. 
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Forma como teve Conhecimento do CNO

50%

41%

5%

1%

3%

9%

Familiares / Amigos Comunicação social Trabalho Internet Não disse
 

Figura 26. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Forma como teve conhecimento do CNO. 

 

Profissão

1% 4%

81%

1%

13%

Sector primário Sector secundário Sector terciário Doméstica Não disse

 
Figura 27. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Sector de Actividade. 
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Motivo da inscrição no CNO

15%

24%

3%

53%

5%

Valorização pessoal Motivos profissionais Prosseguimento de estudos Mais habilitações Não disse
 

Figura 28. Distribuição dos Formandos inscritos em 2007  

para o Nível Secundário por Motivo de Inscrição no CNO. 

 

Adultos inscritos em 2008 para o Nível Básico 

 

Sexo

35%

65%

Masculino Feminino

 
Figura 29. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico por sexo. 
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Estado Civil

23%

55%

9%

3%
9% 1%

Solteira Casado União de facto Viúvo Divorciado Não disse

 
Figura 30. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 

para o Nível Básico por estado civil. 

 

Concelho de Origem

79%

18%

3%

Torres Vedras Outros Não disse

 
Figura 31. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico  

por concelho de origem. 
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Habilitações Académicas

4%
14%

51%

14%

9%
4% 4%

inferior ao 1º ciclo do ensino básico 1º ciclo do ensino básico

2º ciclo do ensino básico 7º ano

8º ano 9º ano incompleto

Não disse

 
Figura 32. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico 

por habilitações académicas. 

 

Idade

0%

16%

24%

39% 16%

4%

0%

1%

6%

Menos 18 anos 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65 Não disse

 
Figura 33. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico por idade. 
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Situação Profissional

37%

1%
41%

6%

13%
2%

Empregado: trabalho por conta de outrem Doméstica

Empregado: trabalho por conta própria Desempregado de longa duração

Desempregado não de longa duração À procura do primeiro emprego

 
Figura 34. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico  

por situação profissional 

 

Profissão

2%

20%

71%

7%

Sector primário Sector secundário Sector terciário Não disse

 
Figura 35. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico 

 por profissão 
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Forma como teve Conhecimento do CNO

18%

51%

10%

5%
9%

2%

5%

11%

Familiares Amigos Comunicação social Panfletos Trabalho Centro de Emprego Não disse

 
Figura 36. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico  

por forma como teve conhecimento do CNO 

 

Motivo da inscrição no CNO

48%

38%

4%
1%

9%

Valorização pessoal Motivos profissionais Prosseguimento de estudos Outros Não disse

 
Figura 37. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico 

por motivo da inscrição no CNO 

 

Nível de certificação ao qual se candidata

4%

23%

73%

B1 B2 B3

 
Figura 38. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Básico  
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por nível de certificação ao qual se candidata 

 

Adultos inscritos no CNO em 2008 para o Nível Secundário 

 

Sexo

45%

55%

Masculino Feminino

 
Figura 39. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por sexo 

 

Estado Civil

35%

47%

7%

1%
7% 3%

Solteira Casado União de facto Viúvo Divorciado Não disse

 
Figura 40. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por estado civil 
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Concelho de Origem

82%

17%
1%

Torres Vedras Outros Não disse

 
Figura 41. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por concelho de origem 

 

Habilitações Académicas

56%

7%

6%

10%

5%

14%

2%

3º ciclo do ensino básico 10º ano 10º ano incompleto 11º ano

11º ano incompleto 12º ano incompleto Não disse
 

Figura 42. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por habilitações académicas 
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Idade

24%

41%

27%

7%

0%

1%

1%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Não disse

 
Figura 43. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por idade 
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Situação Profissional

67%

15%

2%

10%

0%0%1%
5%

Empregado: trabalho por conta de outrem Empregado: trabalho por conta própria

Desempregado de longa duração Desempregado não de longa duração

Doméstica Reformado

À procura do 1º emprego Não disse
 

Figura 44. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por situação profissional 
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Profissão

1%

23%

71%

5%

Sector primário Sector secundário Sector terciário Não disse

 
Figura 45. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por profissão 

 

Forma como teve Conhecimento do CNO

20%

45%

13%

6%

6%

3%

2%
5%

Familiares

Amigos

Comunicação social

Panfletos

Trabalho

Centro de Emprego

Escola

Não disse

 
Figura 46. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por forma como teve conhecimento do CNO 
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Motivo da inscrição no CNO

45%

40%

13%

2%

Valorização pessoal Motivos profissionais Prosseguimento de estudos Não disse
 

Figura 47. Distribuição dos formandos inscritos em 2008 para o Nível Secundário 

por motivo de inscrição no CNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

327 

ANEXO AE 

 

 

 

 
 

 
 

 O trabalho “ Cenários de Vida” tem como objectivo criar um esquema 
cronológico simples da sua história de vida, contendo todos os 
acontecimentos mais marcantes. 
 

 Pode realizar um esquema onde refere uma idade e o acontecimento 
marcante que se encontra associado a essa idade. 

 

 Pode realizar um “cenário” para o contexto profissional, outro para o 
contexto formativo e ainda um para a dimensão pessoal. 

 
 
 
 

 
              
          18    Curso de informática 
 
             10      Entrei para o 2º Ciclo 
 
       6     Entrei na Escola Primária 
 
 

 
Nota: Pode dar asas à sua criatividade e inserir imagens (fotos, recortes, etc…) 
para ilustrar os seus Cenários de Vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade Acontecimento 

18 Primeiro emprego como 
empregado de mesa num 

restaurante 

22 Mudei para um trabalho na 
construção civil 

26 Iniciei a minha empresa na área 
de artes gráficas 

C e n á r i o s  d e  V i d a  
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ANEXO AF 
 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO DOSSIER PESSOAL 
 
 

 Capa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Folha lisa (inserir um poema ou uma dedicatória)    
 

 Índice 
 

 Separador  1 – Curriculum Vitae 
 
 Separador  2  – Documentos que indicam competências 
 
 Separador  3 (cor) – Histórias de Vida - Trabalhos 
 
 Separador  4 (cor) – Os Meus Projectos 
 
 Separador  5 (cor) – Linguagem e Comunicação (LC)* 

 
 Separador  6 (cor) – Matemática para a Vida (MV) * 

 
 Separador  7 (cor) – Cidadania e Empregabilidade (CE) * 

 
 Separador  8 (cor) – Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) * 

 
 Separador  9 (cor) – Exercícios Complementares* 

 
 Separador 10 (cor) – Anexos 

 
 Contracapa 
 

 
* Inclui todas as propostas de trabalho, enunciados, exercícios e pesquisas efectuadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Escola Secundária com  
3º Ciclo de Madeira Torres 

 

CNO 
 

Dossier Pessoal 

 
(imagem) 

 
 
 

 
 

Nome                        Grupo/Ano 
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ANEXO AG 

 

 A MINHA FOTOGRAFIA 
 
 

 
 

 
1 – Quem sou Eu?                                                                 

 Os valores que regem a minha conduta 

 Os meus defeitos 

 As minhas qualidades 

 O que faço nos meus tempos livres 

 O que gosto mais de fazer 

 O que gostaria de fazer se tivesse oportunidade 

 

 
 
 
 
 

 

2 – Como me vêem?                                                       

 

 Solicite a familiares, amigos, colegas de trabalho… que escrevam um breve 

texto sobre si. 

(foi pedido que, na próxima sessão se trouxesse um texto escrito por alguém a quem 

se queira pedir, fechado num envelope. O texto é para ser entregue à profissional e 

não vale ler!!) 

 

Como sou? 
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ANEXO AH 

 

 

 

Um dia na minha vida … de gestora de família 

 

O meu agregado familiar é constituído por quatro pessoas. Para que haja harmonia, 

eu tenho de gerir e organizar todas as tarefas e tempos livres. 

Para conseguir viver sem problemas financeiros, tenho que saber gerir o meu 

orçamento familiar e ajustá-lo à minha realidade social, não me posso deixar enganar 

pelas aparências ou por ofertas enganosas que todos os dias estou habituada a ouvir 

e a ler. Há muito que sei que só é possível viver bem se conseguirmos adaptar as 

nossas necessidades às nossas possibilidades. Saber gerir o nosso tempo para nos 

podermos divertir, se possível ao ar livre, com os amigos é também muito importante. 

Passo a indicar alguns exemplos onde posso poupar: 

 

Transportes 

O Ricardo frequenta a Escola Secundária de Valongo 

que fica a 3 Km de minha casa, tendo em atenção que 

se utilizar os transportes públicos demora apenas 10 min 

a chegar, que normalmente faz 14 viagens semanais e 

que o custo da viagem é 0,70€.  Fazendo a média dos 

gastos contando com 22 dias úteis por mês, o valor é de 

43,12€. O passe de estudante custa 25€, o nº de 

viagens é ilimitado e, no caso de não haver aulas ou de ser necessário vir a casa 

buscar algum material esquecido, o Ricardo não gastará mais dinheiro nessas 

viagens. 

Conclusão: posso poupar 18,12€ mensais. Faço também estas contas em relação aos 

transportes utilizados pela minha filha. 

 

Alimentação 

O Ricardo e o António, durante a semana (5 dias úteis), fazem 5 refeições na escola 

de almoço e lanche; o custo é de 2,5€ diário. 

Em casa, durante a semana (5 dias úteis), ao jantar e ao pequeno-almoço somos 

quatro pessoas e o custo diário das nossas refeições é de 18€. 

 

CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 
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Conclusão: Fico satisfeita porque, para além de poupar cerca de 40€ mensais, sei 

que, almoçando na escola, as crianças ficarão com mais tempo para brincar com os 

amigos e eu posso ocupar-me de outras tarefas. Como me preocupo com a saúde da 

família, esta é uma boa solução, porque a alimentação nas escolas é equilibrada e 

variada. Desta forma promovo a saúde familiar e a poupança em medicamentos. 

 

Texto retirado de um Dossier de Vida de um adulto do CNO da E. Secundária de Gondomar 

 

 do CNO da Escola Secundária de Gondomar 

 

Um dia na minha vida de … ourives 

 

Comecei a minha actividade de ourives com dezasseis anos, logo a seguir à minha 

saída da escola. Fui para uma oficina onde só se fabricavam peças em prata e, ao fim 

de dois anos, fui para uma outra onde se fabricavam peças em prata e ouro, que é a 

oficina que actualmente estou a gerir e onde trabalho com dois empregados. 

Assim, hoje em dia, para além de fabricar as peças também sou responsável por tudo 

o que diz respeito ao contacto com os clientes, quer pessoalmente, quer por telefone, 

por fax ou e-mail. Ainda sou eu que faço a divulgação dos produtos que fabrico na 

minha oficina, através da elaboração de catálogos com fotografias das minhas peças. 

 

No meu dia de ourives começo, por exemplo, por avaliar 

as encomendas que temos no sentido de perceber se as 

peças encomendadas são exequíveis, uma vez que, por 

vezes, os clientes têm ideias que não podem ser 

realizadas. Seleccionada a peça a executar, começo por 

fazer um orçamento para um fio em ouro em que o 

cliente quer que o mesmo tenha à volta de vinte gramas 

e cinquenta centímetros. Para fazer o orçamento, tenho 

que me guiar pelos preços do mercado. 

 

O ouro é entregue pelo cliente ou então é pago à parte. Se for esse o caso, tenho que 

ligar para o banco para saber o preço do ouro no momento da venda. O ouro está 

cotado na Bolsa de Valores, por isso o seu preço oscila de meia em meia hora. Assim, 

uso frequentemente a Internet para consultar as variações do preço do ouro. Se 

estiver, por exemplo, a 16,450€ tenho de multiplicar por 0,800€ que é o toque de lei. 
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Faço muitos cálculos sobre os restantes materiais que são empregues no fabrico. Para 

estas operações, é claro que a utilização da máquina de calcular é sempre 

imprescindível. 

 

                                                               Texto retirado de um Dossier de Vida de um adulto 

 do CNO da Escola Secundária de Gondomar 

 

 

1. Depois de ler e discutir o texto com os seus colegas, apresente, sob 

a forma de tópicos, as evidências de competências que se podem 

extrair da descrição. Aponte, para cada uma das áreas do Referencial 

de Competências-Chave, as competências que encontra no texto. 

 

 

Linguagem e Comunicação 

  

  

  

  

Cidadania e Empregabilidade 

  

  

  

  

Matemática para a Vida 

  

  

  

  

Tecnologias de Informação e Comunicação 
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ANEXO AI 

 

 

 

 

 

 

Percurso Formativo 

 

 

Um importante contributo para o aumento de competências são certamente as 

formações dentro e fora do âmbito profissional que ampliam e aprofundam os 

conhecimentos de quem as frequenta. 

 

Realize, para cada formação/curso, um pequeno texto em que sistematize os 

seguintes pontos: 

 

 

- Nome do Curso 

- Entidade Formadora 

- Módulos / Temáticas 

- Grau de Satisfação 

- Duração da formação 

- Classificação 

- Impacto da formação na sua vida profissional / social ou pessoal  
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História de Vida – Experiências Profissionais                                                                                                                                                    

                   

   Tendo em conta cada uma das suas experiências profissionais destaque as 

seguintes informações: 

 Datas 

 Função/ Cargo 

 Empresa/ Organização 

 Elabore uma pequena descrição de um dia de trabalho e refira quais os 

principais aspectos positivos e quais os principais aspectos negativos 

dessa experiência laboral, bem como as tarefas envolvidas. 

 

   Certamente que estas experiências traduziram-se num aumento de 

competências e conhecimentos. 

   Em cada uma das áreas do Referencial de Competências-Chave de Nível 

Básico, refira as competências que considera ter mobilizado para o seu 

desempenho laboral.  

 

LC - utilizo uma linguagem adequada às diferentes situações 

- interpreto textos diversos: artigos; manuais de instruções … 

CE - promovo a utilização de lâmpadas de baixo consumo 

- me preocupo com a harmonia entre os elementos da equipa… 

MV - utilizo máquinas registadoras e de calcular 

- realizo cálculos simples… 

TIC - utilizo a internet  para aceder a informação variada 

- elaboro relatórios no programa word … 

 

John Ruskin afirmou que “A maior 

recompensa do nosso trabalho não é o 

que nos pagam por ele, mas aquilo em 

que ele nos transforma.”. Concorda? 
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Actividades Extra-Profissionais 

“A verdadeira função do homem é viver, não existir. Eu não gastarei os meus 

dias a tentar prolongá-los. Usarei o meu tempo.” 

(Jack London) 

 

Componha um texto sobre a sua participação em actividades relacionadas 

com: 

- Associação Desportiva                                             

- Associação Cultural 

- Associação Recreativa 

- Associação de Pais 

- Paróquia 

- Sindicato 

- Escuteiros 

- Outros… 

 

 

 

 

 

Indique quais as suas principais funções, quais as principais aprendizagens 

que realizou e a importância que teve para si. 

 

 Pode complementar o seu texto referindo também o que mais gosta de fazer 

nos seus tempos livres.  

 

 

 
 

 

 

TEMPOS LIVRES… 
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ANEXO AJ 

 

 
 

   

Histórias de Vida 

 

 

Elabore uma narrativa cuidada e reflexiva do seu percurso de 

vida pessoal, social, escolar e profissional. Procure concentrar-se nas 

experiências mais significativas em termos de aprendizagem e 

desenvolvimento de competências. Não se limite a descrever 

acontecimentos. É essencial o seu olhar crítico perante o seu percurso 

de vida. 

Na tabela que se segue encontrará alguns tópicos para orientar 

a sua reflexão. 

 

  

  

  

VViiddaa  

FFaammiilliiaarr 

 Rotina diária;  

 Equipamentos e sistemas técnicos com que opera, 
salientando condições de garantia, reparação e 
assistência; 

 Práticas quotidianas que evidenciem preocupação 
ambiental (ex: consumo e eficiência energética); 

 Cuidados básicos de saúde (ex: prática de exercício 
físico, alimentação correcta, lazer, etc); 

 Elaboração e realização de orçamentos familiares; 

 A utilização das novas tecnologias no quotidiano (ex: 

utilização dos telemóveis/aspectos positivos e 
negativos); 

  Utilização de tecnologias inovadoras para optimizar as 
condições de habitabilidade (ex: materiais isolantes, 

térmicos e acústicos). 
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PPeerrccuurrssoo  

EEssccoollaarr 

 Estabelecimentos de ensino / nível obtido; 

  Recordações positivas / negativas: 

         disciplinas favoritas;  

         prémios; 

         actividades escolares; 

         acções de formação frequentadas; 

         acontecimentos. 

  Motivos que levaram à interrupção dos estudos. 

 

 

  

  

  

  

PPeerrccuurrssoo  

PPrrooffiissssiioonnaall 

 Quando começou a trabalhar e motivos; 

 Entidades empregadoras; 

 Tarefas desempenhadas; 

 Máquinas e materiais com que trabalhou; 

 Comportamentos saudáveis e medidas de segurança e 
prevenção de riscos; 

 Modelos de organização e gestão (organograma); 

 Tratamento de resíduos/medidas de segurança e 

preservação ambiental; 

 Evolução tecnológica e qualificação profissional; 

 Prémios; 

 Evolução conseguida na profissão; 

 Motivo(s) da ausência/abandono do emprego; 

 Outros acontecimentos. 

 

  

  

VViiddaa    

SSoocciiaall 

 Actividades sociais, desportivas, culturais, políticas e 

religiosas; 

 Intervenção pessoal em Associações; 

 Núcleo de amigos e/ou pessoas mais próximas; 

 Promoção de Projectos; 

 Análise da sociedade que o rodeia (os media, a 
migração, patologias e prevenção, envelhecimento, 

evolução dos transportes, economia, o ambiente, a 
ciência). 
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O caso apresentado é ficcionado e o texto de auto-apresentação é apenas um material de 

apoio. 
 

Auto-apresentação de José Gonçalves Ribeiro, 36 anos 
 

 Nasci em Angola. Naturalizei-me português, pois o meu avô é de origem portuguesa. 
Quando cheguei a Portugal tinha 14 anos e tinha abandonado a escola em Angola, sem 
completar o 9º ao de escolaridade. 
 A minha vida mudou radicalmente com a vinda para Portugal. Não pensei mais nos 
estudos, pois tinham aumentado as dificuldades económicas para a minha família. Vivíamos 
quase no limiar da pobreza, pelo que tive de começar a trabalhar. 
 Consegui o meu primeiro emprego numa peixaria, onde cortava e preparava o peixe 
congelado. Passado um tempo, e por necessitar de ganhar um melhor ordenado, saí para ir 
trabalhar numa casa de móveis. Permaneci nesta empresa durante cerca de três anos e 
aprendi a dar acabamento a móveis: a dar cor, envernizar, betumar, a utilizar técnicas de 
lacagem. Consegui progredir: deixei de trabalhar só na oficina e passei a ajudar na decoração 
e a dar opiniões. 
 Naquela época havia muitas oportunidades na área da electricidade. Era uma área técnica 
de que eu gostava. Assim, inscrevi-me numa empresa de trabalho temporário e comecei a 
trabalhar como ajudante de electricista. Nessa altura, recebi uma proposta para voltar a 
trabalhar em painéis de decoração. Convidaram-me para ir fazer cenários na RTP. No entanto, 
durante o fim-de-semana, continuei a fazer trabalhos de electricidade com o pai do meu melhor 
amigo. Ele trabalhava por conta própria em montagens e reparações eléctricas. Era uma 
maneira de ganhar mais dinheiro, mas também de aprender coisas novas. 
 Era um auto-didacta, procurava ler tudo o que podia sobre electricidade e electrónica. 
Passados alguns anos, tirei um curso de electricidade por correspondência. Na RTP, pediam-
me frequentemente ajuda para resolver problemas de electricidade que surgiam durante a 
montagem dos cenários. Foi aí que me convidaram para trabalhar como ajudante de electricista 
de cenários. Aceitei, uma vez que isso me permitia trabalhar a tempo inteiro numa área onde 
me sentia competente e de que gostava. 
 Como queria progredir na carreira, decidi voltar a estudar e decidi matricular-me na Escola 
Secundária Marquês de Pombal. Consegui com grande esforço e sacrifício concluir o 9º ano, 
trabalhando e estudando à noite. Dei continuidade aos estudos e optei por frequentar um curso 
de ensino recorrente na área da electrónica. Nessa altura casei-me e, passado um ano, nasceu 
o meu primeiro filho. Com a família a aumentar e tendo comprado uma casa, tive dificuldade 
em acompanhar os estudos e não consegui ter aproveitamento para concluir o 11º ano, pois 
era muito difícil dar apoio à minha família, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. No entanto, 
tive aproveitamento nas disciplinas mais técnicas e relacionadas com a minha área profissional 
onde sempre senti facilidade de aprendizagem. 
 Desde então, fiz alguma formação profissional, concretamente um curso de reparações de 
equipamento electrónico de som e imagem, um curso extra-escolar de Inglês e outro de 
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informática. Considero que sei falar e escrever em Inglês. É óbvio que já me esqueci de 
algumas coisas, mas acho que consigo manter uma conversa. Quanto à informática, utilizo 
sobretudo o Word, programas para trabalhar imagens (fotografia e vídeo) e a internet. 
 Relativamente às actividades de tempo livre, para além da fotografia e vídeo, dedico-me, 
sempre que posso, à bricolage em casa. Neste momento, encontro-me a recuperar alguns 
espaços na nossa habitação, nomeadamente aos fins-de-semana. Sou muito curioso e, depois 
de investigar um pouco, estou a utilizar materiais novos, ecológicos. Tenho a dizer que o 
ambiente é uma grande preocupação minha. Em casa, para além de separarmos o lixo, tenho 
vindo a substituir as lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas incandescentes, o que contribui 
para alguma poupança. Aliás, o orçamento familiar é muito bem gerido todos os meses. 
Consegui mesmo fazer algumas aplicações nestes dois últimos anos. 
 Embora não tenha muito tempo livre, integro a Associação de Pais desde que o meu filho 
entrou para o jardim-de-infância. Temos levado a cabo diversos projectos: desde angariar 
dinheiro para a aquisição de equipamento, a um projecto que visa integrar famílias imigrantes 
de leste. Consegui fazer amigos novos, pessoas riquíssimas, com uma cultura muito 
interessante e com quem aprendi muito. Com a ajuda de um advogado da empresa, procuro 
dar-lhes a conhecer alguns dos seus direitos, de forma a facilitar a sua integração e evitar 
alguns abusos e discriminações, especialmente nos empregos. A Associação de Pais 
conseguiu ainda apoio na área da saúde, de maneira a que as crianças conseguissem aceder 
mais facilmente a cuidados de saúde. 
 Falando em saúde, procuro levar uma vida o mais equilibrada possível. Apesar de não ter 
muito tempo para fazer exercício físico, tento fazer uma alimentação cuidada e saudável. Já no 
emprego, sigo todas as normas de segurança e estou constantemente a alertar os mais novos 
para as mesmas. Na verdade, nunca tive um acidente de trabalho e espero nunca vir a ter. 
 Passaram vários anos e tenho vindo a aperceber-me das minhas capacidades. Sinto que 
posso ambicionar um cargo melhor dentro da empresa em que trabalho. Foram-me sendo 
atribuídas novas responsabilidades e estou a tomar consciência das minhas potencialidades e 
das oportunidades que posso ter se investir mais na minha qualificação …  
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 Analise cuidadosamente o excerto e procure registar indícios de competências à luz do 
Referencial de Competências-Chave. Explore, dentro das três áreas de competências-chave e 
respectivos núcleos geradores, as diversas competências e domínios de referência. Justifique 
as suas opções. 
 
 

 
CIDADANIA E PROFISSIONALIDADE 

 
Núcleo Gerador 

 
Domínio(s) Referência 

 
Justificação 
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SOCIEDADE TECNOLOGIA E CIÊNCIA / CULTURA LÍNGUA E COMUNICAÇÃO 

 
Núcleo Gerador 

 
Domínio(s) Referência 

 
Justificação 
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Área – Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Núcleo Gerador – Equipamentos e sistemas Técnicos 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

DR1/ Equipamentos 

Domésticos 

 

Lidar com equipamentos e sistemas 

técnicos em contexto privado 

acedendo à multiplicidade de funções 

que comportam e reconhecendo a sua 

dimensão criativa 

C  
 

L  

C  

 

 

DR2/ Equipamentos 

Profissionais 

 

 

Agir perante equipamentos e sistemas 

técnicos em contexto profissional 

conjugando saberes especializados e 

rentabilizando os seus variados 

recursos no estabelecimento e 

desenvolvimento de contactos 

C  
 

L  

C  

 

DR3/ Utilizadores, 

Consumidores e 

Reclamações 

 

Utilizar conhecimentos sobre 

equipamentos e sistemas técnicos 

para facilitar a integração, a 

comunicação e a intervenção em 

contextos institucionais 

C  
 

L  

C  

 

 
 

CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 

RVCC – 12ºAno 

 

História de Vida à luz do Referencial de Competências Chave 

Nome:                Nº:       Grupo: 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

343 

 

DR4/ 

Transformações e 

Evoluções Técnicas 
 
 

Relacionar transformações e evoluções 

técnicas com novas formas de acesso 

à informação, à cultura e ao 

conhecimento proporcionado também 

pelos novos suportes tecnológicos de 

comunicação 

C  
 

L  

C  
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Área – Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Núcleo Gerador – Ambiente e Sustentabilidade 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

 

DR1/ Consumo e 

Eficiência Energética 

 

Regular consumos energéticos 

aplicando conhecimentos técnicos e 

competências interpretativas 

C  
 

L  

C  

 

 

DR2/ Resíduos e 

Reciclagens 

 

 

Agir de acordo com a percepção das 

implicações de processos de 

reciclagem em contexto profissional, 

reconhecendo a mais-valia da sua 

utilização, recorrendo à comunicação 

de mensagens eficazes 

C  
 

L  

C  

 

 

DR3/ Recursos 

Naturais 

 

Agir perante os recursos naturais 

reconhecendo a importância da sua 

salvaguarda e participando em 

actividades visando a sua protecção 

C  
 

L  

C  

 

 

DR4/ Clima 

 
 

Agir de acordo com a compreensão 

dos diversos impactos das alterações 

climáticas nas actividades humanas 

C  
 

L  

C  

 

 
 
 
 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

345 

 

Área – Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Núcleo Gerador – Saúde 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

DR1/Cuidados 

Básicos 

 

Interpretar e comunicar conteúdos 

com objectivos de prevenção na 

adopção de cuidados básicos de 

saúde, em contexto doméstico 

C  
 

L  

C  

 

DR2/ Riscos e 

Comportamentos 

Saudáveis 

Intervir em contexto profissional 

apreendendo e comunicando regras e 

meios de segurança e desenvolvendo 

uma cultura de prevenção 

C  
 

L  

C  

 

 

DR3/ Medicinas e 

Medicação 

 

Relacionar a multiplicidade de 

terapêuticas com a diversidade 

cultural, respeitando opções 

diferenciadas 

C  
 

L  

C  

 

 

DR4/ Patologias e 

Prevenção 

 
 

Mobilizar saberes culturais, linguísticos 

e comunicacionais para lidar com 

patologias e cuidados preventivos 

relacionados com o envelhecimento e 

o aumento da esperança de vida 

C  
 

L  

C  
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Área – Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Núcleo Gerador – Gestão e Economia 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

DR1/ Orçamentos e 

Impostos 

 

Definir orçamentos familiares e 

preencher formulários de impostos 

dominando terminologias e aplicando 

tecnologias que facilitam cálculos, 

preenchimentos e envios 

C  
 

L  

C  

 

DR2/ Empresas, 

Organizações e 

Modelos de Gestão 

 

Saber adequar-se a modelos de 

organização e gestão que valorizam o 

trabalho em equipa em articulação 

com outros saberes especializados 

C  
 

L  

C  

 

DR3/ Sistemas 

Monetários e 

Financeiros 

 

Agir de acordo com a compreensão do 

funcionamento dos sistemas 

monetários e financeiros (como 

elemento de configuração cultural e 

comunicacional das sociedades 

actuais) 

C  
 

L  

C  

 
 

DR4/ Usos e Gestão 

do Tempo 

 
 

Identificar os impactos de evoluções 

técnicas na gestão do tempo 

reconhecendo ainda os seus efeitos 

nos modos de processar e transmitir 

informação 

C  
 

L  

C  
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Área – Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Núcleo Gerador – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

 

DR1/ Comunicações 

Rádio 

 

Operar com as comunicações rádio em 

contexto doméstico adequando-as às 

necessidades da organização do 

quotidiano e compreendendo de que 

modo incorporam e suscitam 

diferentes utilizações da língua 

C  
 

L  

C  

 

DR2/ Micro e Macro 

Electrónica 

 

Lidar com a micro e macro-electrónica 

em contextos socioprofissionais 

identificando as suas mais valias na 

sistematização da informação, 

decorrentes também da especificidade 

de linguagens de programação 

empregues 

C  
 

L  

C  

 

 

DR3/ Media e 

Informação 

 

Relacionar-se com os mass media 

reconhecendo os seus impactos na 

constituição do poder mediático e 

tendo a percepção dos efeitos deste 

na regulação institucional 

C  
 

L  

C  

 

 

DR4/ Redes e 

Tecnologias 

 
 

Perceber os impactos das redes de 

internet nos hábitos perceptivos, 

desenvolvendo uma atitude crítica 

face aos conteúdos aí disponibilizados 

C  
 

L  

C  
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Área – Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Núcleo Gerador – Urbanismo e Mobilidade 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

 

DR1/ Construção e 

Arquitectura 

 

Participar no processo de planeamento 

e construção de edifícios recorrendo a 

terminologias próprias e procurando 

garantir condições para as práticas de 

lazer 

C  
 

L  

C  

 

 

DR2/ Ruralidade e 

Urbanidade 

 

Intervir em contextos profissionais 

considerando a ruralidade ou 

urbanidade que os envolvem e 

procurando retirar daí benefícios para 

a integração socioprofissional 

C  
 

L  

C  

 

DR3/Administração, 

Segurança e 

Território 

 

Identificar sistemas de administração 

territorial e respectivos 

funcionamentos integrados 

C  
 

L  

C  

 

 

DR4/ Mobilidades 

Locais e Globais 
 

 

Relacionar mobilidades e fluxos 

migratórios com a disseminação de 

patrimónios linguísticos e culturais e 

seus impactos 

S  
 

L  

C  
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Área – Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Núcleo Gerador – Saberes Fundamentais 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

DR1/ O Elemento 

 

Intervir tendo em conta que os 

percursos individuais são afectados 

pela posse de diversos recursos, 

incluindo competências ao nível da 

cultura, da língua e da comunicação 

C  
 

L  

C  

 

DR2/ Processos e 

Métodos Científicos 

 

 

Agir em contextos profissionais, com 

recurso aos saberes em cultura, língua 

e comunicação 

C  
 

L  

C  

 

DR3/ Ciência e 

Controvérsias 

Públicas 

 

Formular opiniões críticas mobilizando 

saberes vários e competências 

culturais, linguísticas e 

comunicacionais 

C  
 

L  

C  

 

DR4/ Leis e Modelos 

Científicos 
 

Identificar os principais factores que 

influenciam a mudança social, 

reconhecendo nessa mudança o papel 

da cultura, da língua e da 

comunicação 

C  
 

L  

C  

 

 

 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

350 

 

 
 

Área – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

Núcleo Gerador – Equipamentos e sistemas Técnicos 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

DR1/ Equipamentos 

Domésticos 

 

Operar com equipamentos e sistemas 

técnicos em contextos domésticos, 

identificando e compreendendo as 

suas normas de boa utilização e os 

seus diferentes utilizadores 

S  
 

T  

C  

 

 

DR2/ Equipamentos 

Profissionais 

 

 

Operar equipamentos e sistemas 

técnicos em contextos profissionais, 

identificando e compreendendo as 

suas normas de boa utilização e seus 

impactos nas organizações 

S  
 

T  

C  

 

 

DR3/ Utilizadores, 

Consumidores e 

Reclamações 

 

Interagir com instituições, em 

situações diversificadas com base nos 

direitos e deveres de utilizadores e 

consumidores de equipamentos e 

sistemas técnicos 

S  
 

T  

C  

 Mobilizar conhecimentos e práticas S  
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DR4/ 

Transformações e 

Evoluções Técnicas 
 
 

para a compreensão e apropriação das 

transformações e evoluções técnicas e 

sociais 

T  

C  
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Área – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

Núcleo Gerador – Ambiente e Sustentabilidade 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

DR1/ Consumo e 

Eficiência Energética 

Promover a preservação e melhoria da 

qualidade ambiental através de 

práticas quotidianas que envolvam 

preocupações com o consumo e a 

eficiência energética 

S  
 

T  

C  

 

 

DR2/ Resíduos e 

Reciclagens 

 

Incluir processos de valorização e 

tratamento de resíduos nas medidas 

de segurança e preservação ambiental 

 

S  
 

T  

C  

 

 

DR3/ Recursos 

Naturais 

 

Diagnosticar as tensões institucionais 

entre o desenvolvimento e a 

sustentabilidade face à exploração e 

gestão de recursos naturais 

 

S  
 

T  

C  

 
 

DR4/ Clima 
 

Mobilizar conhecimentos sobre a 

evolução do clima ao longo do tempo 

e a sua influência nas dinâmicas 

populacionais, sociais e regionais 

S  
 

T  

C  
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Área – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

Núcleo Gerador – Saúde 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

DR1/Cuidados 

Básicos 

Adoptar cuidados básicos de saúde em 

função de diferentes necessidades e 

situações de vida 

S  
 

T  

C  

DR2/ Riscos e 

Comportamentos 

Saudáveis 

Promover comportamentos saudáveis 

e medidas de segurança e prevenção 

e riscos, em contexto profissional 

S  
 

T  

C  

 

DR3/ Medicinas e 

Medicação 

 

Reconhecer os direitos e deveres dos 

cidadãos e o papel da componente 

científica e técnica na tomada de 

decisões racionais relativamente à 

saúde 

S  
 

T  

C  

 

 

DR4/ Patologias e 

Prevenção 
 

Prevenir adequadamente patologias 

em função da evolução das realidades 

sociais, científicas e tecnológicas 

S  
 

T  

C  
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Área – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

Núcleo Gerador – Gestão e Economia 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

DR1/ Orçamentos e 

Impostos 

Organizar orçamentos familiares tendo 

em conta a influência dos impostos 

e os produtos e serviços financeiros 

disponíveis 

S  
 

T  

C  

 

DR2/ Empresas, 

Organizações e 

Modelos de Gestão 

 

Interagir com empresas, instituições e 

Organizações mobilizando 

conhecimentos de gestão de recursos 

S  
 

T  

C  

 

DR3/ Sistemas 

Monetários e 

Financeiros 

 

Perspectivar a influência dos sistemas 

monetários e financeiros na economia 

e na sociedade 

S  
 

T  

C  

 
 

DR4/ Usos e Gestão 

do Tempo 

 
 

Diagnosticar os impactos das 

evoluções sociais, tecnológicas e 

científicas nos usos e gestão do tempo 

S  
 

T  

C  
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Área – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

Núcleo Gerador – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

DR1/ Comunicações 

Rádio 

 

Entender a utilização das 

comunicações rádio em diversos 

contextos familiares e sociais 

S  
 

T  

C  

 

DR2/ Micro e Macro 

Electrónica 

 

Perspectivar a interacção entre a 

evolução tecnológica e as mudanças 

nos contextos e qualificações 

profissionais 

S  
 

T  

C  

 

DR3/ Media e 

Informação 

 

Discutir o impacto dos media na 

construção da opinião pública 

S  
 

T  

C  

 

 

DR4/ Redes e 

Tecnologias 
 

Relacionar a evolução das redes 

tecnológicas com as redes sociais 

S  
 

T  

C  
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Área – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

Núcleo Gerador – Urbanismo e Mobilidade 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

DR1/ Construção e 

Arquitectura 

 

Associar conceitos de construção e 

arquitectura à integração social e à 

melhoria do bem-estar individual 

S  
 

T  

C  

 

DR2/ Ruralidade e 

Urbanidade 

Promover a qualidade de vida através 

da harmonização territorial em 

modelos de desenvolvimento rural ou 

urbano 

S  
 

T  

C  

 

DR3/Administração, 

Segurança e 

Território 

Mobilizar informação sobre o papel 

das diferentes instituições no âmbito 

da administração, segurança e 

território 

S  
 

T  

C  

 

DR4/ Mobilidades 

Locais e Globais 
 

Reconhecer diferentes formas de 

mobilidade territorial – local e global – 

e sua evolução 

S  
 

T  

C  
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Área – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

Núcleo Gerador – Saberes Fundamentais 

Domínio de 

Referência/Temas Competências 
Critérios 

de 

evidência 
Situações de vida/Contextos 

 

DR1/ O Elemento 

 

Mobilizar o saber formal para o 

reconhecimento do elemento como 

uma unidade estrutural e organizativa 

S  
 

T  

C  

 

DR2/ Processos e 

Métodos Científicos 

 

 

Recorrer a processos e métodos 

científicos para actuação em 

diferentes domínios da vida social 

S  
 

T  

C  

 

DR3/ Ciência e 

Controvérsias 

Públicas 

 

Intervir racional e criticamente em 

questões públicas com base em 

conhecimentos científicos e 

tecnológicos 

S  
 

T  

C  

 

DR4/ Leis e Modelos 

Científicos 
 

Mobilizar o saber formal na 

interpretação de leis e modelos 

científicos num contexto de 

coexistência de estabilidade e 

mudança 

S  
 

T  

C  

 

 

 

 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

358 

 

 
 

Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Direitos e Deveres 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Liberdade e 

Responsabilidade 

Pessoal 

 

Reconhecer constrangimentos e 

espaços de liberdade pessoal 

 

DR2/ Direitos e 

Deveres Laborais 

 

Assumir direitos laborais 

inalienáveis e responsabilidades 

exigíveis ao/à trabalhador/a 

 

DR3/ Democracia 

Representativa e 

Participativa 

 

Reconhecer o núcleo de direitos 

fundamentais típico de um 

Estado democrático 

contemporâneo 

 

DR4/ Direitos, 

Deveres e Contextos 

Globais 

 

Elencar direitos e deveres na 

comunidade global 
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Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Complexidade e Mudança 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Aprendizagem 

ao Longo da Vida 

 

Contextualizar situações e 

problemas da vida quotidiana e 

integrar as suas diferentes 

dimensões 

 

DR2/ Processos de 

Inovação 

 

Exercer iniciativa e criatividade 

em novos processos de trabalho 

 

DR3/ 

Associativismo e 

Movimentos 

Colectivos 

 

Identificar constrangimentos à 

construção de dinâmicas 

associativas e actuar 

criticamente face a esses 

obstáculos 

 

DR4/Globalização 
Reconhecer factores e dinâmicas 

de globalização 
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Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Reflexividade e Pensamento Crítico 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Preconceitos, 

Estereótipos e 

Representações 

Sociais 

 

Assumir preconceitos pessoais na 

representação dos/as outros/as e 

demonstrar capacidade de os 

desconstruir 

 

DR2/ Reconversões 

Profissionais e 

Organizacionais 

 

Reconhecer os limites pessoais 

no desempenho profissional e 

seu questionamento à luz de 

uma cultura de rigor 

 

DR3/ Instituições e 

Modelos 

Institucionais 

 

Mapear diferentes modelos 

institucionais de escala local e 

nacional e reconhecer o seu 

conteúdo funcional 

 

DR4/ Opinião 

Pública e Reflexão 

Crítica 

Identificar estereótipos culturais 

e sociais, compreendendo os 

mecanismos da sua formação e 

revelando distanciamento crítico 
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Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Identidade e Alteridade 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Códigos 

Institucionais e 

Comunitários 

 

Reconhecer princípios 

de conduta baseados em códigos 

de lealdade institucional e 

comunitária 

 

DR2/ Colectivos 

Profissionais e 

Organizacionais 

 

Exprimir sentido de pertença e 

de lealdade para com o colectivo 

profissional 

 

DR3/ Políticas 

Públicas 

 

Identificar e avaliar políticas 

públicas de acolhimento face à 

diversidade de identidades 

 

DR4/ Identidades e 

Patrimónios 

Culturais 

 

Relacionar património comum da 

humanidade com 

interdependência e solidariedade 
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Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Convicção e Firmeza Ética 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Valores Éticos 

e Culturais 

 

Distinguir as várias 

hierarquizações de valores, 

escolher e reter referentes éticos 

e culturais 

 

DR2/ Deontologia e 

Normas Profissionais 

 

Adoptar normas deontológicas e 

profissionais como valores de 

referência 

não transaccionáveis em 

contextos profissionais 

 

DR3/ Códigos de 

Conduta 

Institucional 

 

Identificar a convicção e firmeza 

ética como valores necessários 

para o desenvolvimento 

institucional 

 

DR4/ Escolhas 

Morais Comunitárias 

 

Elencar escolhas morais básicas 

para a comunidade global: 

dignidade/desumanidade, 

desenvolvimento/pobreza, 

justiça/assimetria … 
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Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Abertura Moral 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Tolerância e 

Diversidade 

 

Identificar exigências de 

tolerância e actuar em 

conformidade 

 

DR2/ Processos de 

Negociação 

 

Assumir princípios de 

negociação, escuta activa e 

respeito por intervenções e 

ideias diversas 

 

DR3/ Pluralismo e 

Representação Plural 

 

Assumir o pluralismo como um 

valor da comunidade política 

 

DR4/ Mediação 

Intercultural 

Relacionar-se com a diversidade 

cultural segundo uma lógica de 

interacção e mediação 

 

 

 
 

 



Avaliação da Iniciativa Novas Oportunidades 

 

364 

 
 

Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Argumentação e Assertividade 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Capacidade 

argumentativa 

 

Calibrar a iniciativa 

argumentativa própria com o 

acolhimento de pontos de vista 

divergentes 

 

DR2/ Capacidade 

assertiva 

 

Identificar e compreender a 

interacção dos vários âmbitos 

problemáticos do dia-a-dia 

 

DR3/ Mecanismos 

deliberativos 

Participar activamente em 

instituições deliberativas de 

escala diversa 

 

DR4/ Debates e 

intervenção pública 
Intervir em debates públicos 
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Área – Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Núcleo Gerador – Programação 

Domínio de 

Referência/Temas 
Competências Situações de vida/Contextos 

DR1/ Projectos 

pessoais e familiares 

 

Pensar prospectivamente a vida 

pessoal 

 

DR2/ Gestão do 

trabalho 

 

Mobilizar vários saberes para 

resolução de problemas 

profissionais complexos 

 

DR3/ Projectos 

colectivos 

 

Conceber, desenvolver e 

cooperar em projectos colectivos 

 

DR4/ Capacidade 

prospectiva 

 

Posicionar-se prospectivamente 

em contextos macro-sociais de 

incerteza e ambiguidade 
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Balanço de Competências – 12º Ano 

 
Adulto(a)             Grupo      Nº Processo
  

S 
T 
C 

 DR 1 

 S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C 

I                      

II                      

III                      

 DR 2 

 S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C 

I                      

II                      

III                      

 DR 3 

 S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C 

I                      

II                      

III                      

 DR 4 

 S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C 

I                      

II                      

III                      

  EST AS S GE TIC UM SF 

C 
L 
C 

 DR 1 

 C L C C L C C L C C L C C L C C L C C L C 

I                      

II                      

III                      

 DR 2 

 C L C C L C C L C C L C C L C C L C C L C 

I                      

II                      

III                      

 DR 3 

 C L C C L C C L C C L C C L C C L C C L C 

I                      

II                      

III                      

 DR 4 

 C L C C L C C L C C L C C L C C L C C L C 

I                      

II                      

III                      
 

C 
P 

 DD CM RPC IA CFE AM AA P 

DR1         

DR2         

DR3         

DR4         

ANEXO AM 
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                                   COMPETÊNCIAS 

                                               

 

TRABALHOS A DESENVOLVER 

STC(1)/CLC(2) CP 
EST AS S GE 

 
TIC UM SF 

DD CM 
RP
C 

IA 
CF
E 

AM AA P 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                     
 

 

 

                     
 

 

 

                     
 

 

 

                     
 

                      
 

 

 Notas 
   

 
T. Vedras,  de          de 2008 

 
O profissional de RVC 

 
 

______________________________ 
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O que é? 

 É uma selecção (orientada mas individualizada/personalizada) de 

documentos de natureza diversa. 

 É o retrato do percurso de aquisição de competências do candidato. 

 É um instrumento de identificação de competências-chave. 

 É um documento de avaliação em constante reformulação. 

 Os elementos a inserir são escolhidos de acordo com critérios 

predeterminados e acordados entre candidato, técnicos de RVC e 
formadores. 

Para que serve? 

 Para relatar trajectórias de vida, sistematizando e organizando 
aprendizagens. 

 Para mostrar as dificuldades encontradas pelo candidato bem como 
as estratégias de superação. 

 Para reflectir acerca do percurso formativo. 

 Para desenvolver a capacidade de definir necessidades, interesses, 

objectivos e estratégias. 

 Para revelar a articulação entre evidências de competências. 

 Para reflectir e (re)construir projectos de vida. 

 Para desenvolver a capacidade de auto-avaliação, a autonomia, a 

iniciativa e a responsabilidade. 
Estrutura 

 Terá organização temática obedecendo a uma sequência cronológica; 

 Incluirá: 

- Perfil de entrada do candidato 
- Autobiografia 
- Balanço de Competência (confronto com o RCC) 

- Reflexões pessoais sobre as aprendizagens 
 - Plano de Intervenção Individual 

 - Projecto Pessoal do Candidato 
 - Relatórios / Grelhas de Avaliação 
 - Formação Complementar 

 - Documentos pessoais e oficiais 
 - Comentários e notas pessoais 

 - Referências a fontes de interesse 
 - Ficheiros áudio, vídeo… 

- Imagens  
(Os elementos a inserir serão escolhidos de acordo com critérios 
predeterminados e acordados entre candidato, técnicos de RVC e 

formadores.

 
 
 
 
 
 

  

Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA) – Ficha 1 
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