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Professor  5     
 
1ª - Em teu entender que lugar ocupa a colaboração entre os profissionais da escola? 
 

Ah, até agora, até iniciar este projecto das práticas, a colaboração era sempre uma coisa muito 
informal e acontecia assim na sala dos professores, corredores, pequenos encontros… era mais 
uma coisa, uma atitude voluntária do que um acto consciente, era mais tentar saber onde é que 
vais era e sempre foi trabalho individual. 
 

2ª – Podes caracterizar as circunstâncias das situações de colaboração que referiste ou que já 

disseste… 
 
Passa um bocadinho por tentar perceber, isto de planificar uma sequência, um conjunto de aulas, 
é um processo que acho moroso e difícil de tomar a decisão ….. 
 
Será que este é o melhor caminho, nós vamos sempre ajustando aos alunos que temos pela frente, 
…. O melhor caminho. Eu até orientar estágios estava cheio de certezas, achava que fazia tudo 
de maneira certa. Isto advinha tudo de trabalhar sozinho há não sei quantos anos e voltar a ter 
aulas, volta a ter que reflectir sobre as aulas que dava, a maneira como trabalhavas levou-me a 
questionar muito sobre os métodos e mudei a minha prática lectiva pelo que tinha questionado e 
não pelas certezas que tinha. 
 

3ª – Na tua opinião quais são os factores que potenciam a colaboração?..... 
 
- Por um lado a necessidade de uma mais certeza sobre o que estás a fazer, tentar perceber se os 
outros estão a fazer parecido, quando se trabalha ao mesmo nível talvez seja a direcção certa o 
que nos leva a trocar materiais é a necessidade de alguma…. 
 

4ª – Pelo contrário, quais são os factores que dificultam a colaboração? 
 
- Falta de condições na escola, estruturais do sistema. O espaço para ser criado a troca em bloco 
e depois os aspectos burocráticos, do sistema, não se compadecem dessas coisas, as reuniões  
devia ser um espaço privilegiado para se reflectir e acaba por não funcionar assim, não tem 
funcionado assim. Penso que o facto de trabalharmos sozinhos, temos mais pudor em nos 
expormos perante os outros e reflectir sobre determinadas coisas para nós é uma forma de 
exposição. 
 
 

5ª - Que estratégias pertinentes para a colaboração entre professores? 
 
Despirmo-nos desses preconceitos de expiação. 



Se nos mentalizarmos que estamos todos com a mesma intenção de levarmos um projecto para a 
frente é meio caminho andado. E depois o próprio sistema tem de criar condições para que se 
possa trabalhar.  
Conversas de dez minutos n o corredor, não é propriamente propício à troca de ideias. 
 

6ª - O que é para ti um trabalho de colaborativo? 
 
É colaborar efectivamente, aceitar as ideias do outro, poder traçar caminho em conjunto,  
 

7ª - Podes relatar uma experiência profissional colaborativa que já tiveste? E se tiveste se foi 

significativa. 
 
Quando havia provas globais, eu penso que nós trabalhávamos todos pela força das 
circunstâncias, mais impostas. Éramos obrigados a trabalhar. Mais em conjunto. Faziam-se 
aquelas reuniões e trabalhávamos coisas importantes, como a formulação de questões para ver se 
toda a gente fazia a mesma coisa. 
Dentro de cada sequência, tentar que se abordassem as mesmas coisas que, quando acabaram as 
provas globais, voltarmos ao mesmo, porque era imposto. Até as práticas colaborativas foi talvez 
a única experiência, tirando o estágio. 
 

8ª – E o estágio porquê? 
 
Porque obrigava a momentos de reflexão. Nós sentávamo-nos, éramos obrigados a sentarmo-nos 
e a reflectir sobre aquilo que fazíamos e que tínhamos visto alguém do grupo a fazer. Era bom 
para identificar o que era melhor ou pior com aquele grupo de alunos e ajustar. 
 

9ª – Aspectos positivos da colaboração? 
 
É teres alguma certeza do que estás a fazer o que dá segurança que ….. É a troca de ideias, 
porque a abordagem dos conteúdos em qualquer disciplina, vão das …… da discussão e troca 
aberta destas ideias nós podemos encontrar saídas interessantes e também motivar mais os 
alunos. 
 

10ª – E as dificuldades? 
 
É um trabalho mais demorado, é mais fácil preparar em casa, sozinho, não tenho que mencionar 
percurso do que estar a discutir até encontrar o percurso, geralmente é um percurso mais moroso. 
É muito mais eficaz assim. É a terceira vez que estou a trabalhar Cesário Verde e desta vez é que 
trabalho com mais segurança, estou mais seguro do que estou a fazer, porque sinto estar apoiado, 
porque sei que estamos todos a fazer da mesma maneira e o percurso a três cabeças é o que 
parece mais correcto. 
 

11ª – Que lugar ocupa a colaboração no teu dia-a-dia profissional? 
 
Eu gosto de colaborar com os colegas, fot… Penso é que o próprio sistema devia proporcionar 
uma colaboração mais eficaz entre os professores das diferentes disciplinas. 



 
12ª – Desenvolvimento profissional 

    O que entendes por Desenvolvimento Profissional 
 
O desenvolvimento profissional é um processo, há duas vertentes diferentes: uma que é aquela 
que fazes sozinho quase como um autodidacta e a outra a formação que se faz nos Centros, nas 
universidades, acho que as duas são percursos válidos e passam pela opção das pessoas, mas que 
é uma constante nesta profissão é e deve ser (o Desenvolvimento Profissional). 
 

13ª – Que etapas consideras ao longo do teu desenvolvimento profissional? 

    Se achas que não houve fazes desde o inicio até agora? 
 
- Não, houve evolução. Nos anos oitenta quando comecei a trabalhar era isolado, desapoiado, 
cada um era por si e depois logo se via é que as coisas corriam. Eu acho que hoje já não é assim, 
já há muita consciência de trocar ideias, matérias, percursos, não contando com o projecto das 
práticas colaborativas, as preocupações são outras. Há vinte anos atrás via o ensino, as aulas e 
conteúdos a abordar de forma diferente, tenho uma experiencia atrás de mim, tenho formação 
que fui fazendo autoformação, e formação formal, nos sítios próprios que também me deu 
alguma capacidade de ir vendo isto de forma diferente. 
 

14ª – Acho que já foste respondendo, mas a que se deve o faseamento da tua vida profissional? 
 
Voltam a ser questões de sistema e de ensinamento individual de cada um de nós. O sistema dos 
anos oitenta não se compadecia destas práticas colaborativas, desta ideia de colaborar …. não 
havia muito essa acção, os horários eram desfasados e não havia minutos para além do horário. 
Com as alterações do sistema, foram-se criando condições para se passar mais tempo na escola, 
as reuniões também deixaram de ser tão  
Burocráticas como eram nos anos oitenta. Por um lado Sistema, por outro porque acho que olho, 
para a leccionação e para a relação os miúdos aos 40 anos que não olhava antes aos vinte. 
 

15ª – Achas que há uma política de formação na escola? De que aprendizagem necessitas para 

responder as tuas necessidades pessoais e profissionais? 
 
Nesta fase da vida, preciso de partilha, de troca, dos outros, parece-me positivo, gostaria de ter 
também de fazer outras coisas, embarcar noutros voos, o mestrado, mas tenho três filhas. 
 

16ª – Que pensas da disciplina que leccionas (Português) 
 
Gosto muito, mesmo na faculdade sempre gostei da literatura, sempre mexeu comigo e gosto 
muito do trabalho sobre a literatura, levar os alunos a descobrir o texto, a mensagem que está por 
detrás do textos, gosto muito mais de arregaçar as mangas e mexer no texto com eles, na 
preparação da mensagem, da língua…. 
 

17ª – Qual a tua opinião sobre os novos programas de Português? 
 



Sem dúvida, têm virtudes. A ….. do contrato de leitura penso que é talvez das principais 
virtudes. 
 
Pode levar a que de uma forma lenta e progressiva consiga pôr estes miúdos a ler, poderão ter 
efeitos nalguns hábitos de leitura, daqui a vinte ou trinta anos. Noutra perspectiva, gosto do 
projecto que o programa traz de tirar algum peso à literatura, que era excessiva, tornar o 
programa mais ligeiro, parar mais em cada uma das etapas, e trabalhar de forma mais calma. 
Dantes era dado a correr, o trabalho sobre cada autor era mais pela rama, menos em 
profundidade. Este programa, ao aligeirar nas obras, permite um trabalho mais em profundidade. 
Formação da língua não me parece desaliciante de todo. 
 
 

18ª – Quais são as tuas maiores dificuldades na implementação do programa? 
 
Passe pela nova terminologia, é muito complicado, e a formação que nós temos é insuficiente. 
 

19ª – Como a tens contornado? 
 
Vou consultando novas gramáticas e materiais que felizmente vão aparecendo e vou 
comparando. 
 

20ª – Com que frequências planificas as tuas aulas? 
 
Semanalmente 
 

21ª - E com quem? 
 
Nos níveis das práticas colaborativas, com as pessoas das práticas, nos outros individualmente. 
 

22ª – Que estratégias usas com mais frequência? 
 
Rotinas de aula, uma delas o contrato leituras que é diário. Privilegio muito a troca de ideias que 
acho que é muito importante quando se abordam os textos, se eu perceber que os alunos estão 
com dificuldades por alguma lacuna a nível do contexto sou capaz de prestar algumas 
esclarecimentos dentro daquilo que eu possa prestar, estou-me a lembrar de um texto sobre o 25 
de Abril, dei alguns esclarecimentos e só depois é que abordámos o texto. Não sou muito 
apologista da aula expositiva, gosto de lhes mostrar o caminho para depois seguir, há momentos 
da aula em que é mais expositivo mas depois. 
 

23ª – Costumas fazer alguma reflexão depois da prática? 
 
Formal, não, mas tenho normalmente noção de quando as coisas correm melhor ou pior e quando 
correm pior tento perceber porquê. 
 

24ª – E fazes isso depois da aula, sozinho? 
 



Como as preparo semanalmente, consigo reformular os percursos. Quando acabo uma aula, ela 
pouco tem a ver com o que pensei no início. Isso tem a ver com a reflexão que vou fazendo ainda 
que não de uma forma sistemática formal, escrita no papel. Se a aula correu menos bem, eu tento 
perceber porquê, se a aula correu mal eu saio da escola a pensar nisso. 
 

25 – Por que razão aderiste a este projecto? 
 
Depois de ter orientado o estágio, achei que posso aprender com os outros e os outros podem 
aprender comigo. Como disse há bocado, nesta fase da minha vida esta troca de experiências 
pareceu-me que é um caminho formativo a considerar e como acho que estamos mais ou menos a 
colaborar de peito aberto, acho que podemos aprender uns com os outros. È bom para todos e 
principalmente para os miúdos. 
 

26ª – Já alguma vez integraste um projecto de investigação? 
 
O ano passado fui participando. ….esta ideia que tenho que continuar a fazer as coisas sozinho 
não me dá a certeza de estar a fazer o caminho certo. Como é que os outros fazem isto pode 
perceber-se neste tipo de projecto e aprender com os outros. 
 

27ª – Que metodologias sugeres para este grupo de trabalho? 
 
Passa pela colaboração. Concordo com a definição em conjunto, fazer materiais e até gostava 
que pudéssemos fazer uma avaliação sumativa, os mesmos critérios e trocar a correcção. Para 
aferir, passar pelas etapas todas e concluirmos. 
 

28ª – Qual o tema que gostarias de ver trabalhado ao longo do projecto? 
 
Eu acho que a fase da regulação é algo que precisa de ser trabalhado, tenho alguma dificuldade 
em ir além “do que é gostaste ou não” é a auto-regulação pode ir mais longe se se pretende que o 
aluno pense sobre o que fez, eu não sei como fazer, quero aprender. Passa pela 
consciencialização para coisas a que estamos pouco habituados, passa também por tudo o que 
tem a ve com a oralidade… 
 

29ª – Obrigada 
 
Ah já acabou? 


