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Protocolo de Entrevista - Presidente da Assembleia de Escola  
«Reconquista» (EE6) 
 

Entrevistada: Professora - Presidente da Assembleia de Escola  

Entrevistador:  José Hipólito 

Data/Hora: 24 de Outubro de 2008, 10h30 

 

Entrevistada: Nós tínhamos de facto concordado com a questão na altura e a  Presidente, à 

revelia de todos os outros, inscreveu a escola para aquele processo de avaliação externa. 

Tudo bem, a escola foi uma das 24, aliás, tivemos duas em simultâneo e começou-se a falar do 

contrato de autonomia e as pessoas fizeram, ou quase, até os pontos fortes e fracos da 

avaliação. O órgão de gestão teve uma travadinha e disse que estava a preparar o contrato 

que é sempre difícil quando começamos, então em termos de escola e em termos de 

agrupamento, mas lá fizeram realmente procurando maximizar os aspectos bons e procurando 

naturalmente melhorar os aspectos maus. Eu penso que foi um trabalho modesto em termos 

de pretensões mas eu acho que também no ensino com tantas mudanças que nem a gente 

sabia o que aí vinha, não se devem dar passos muito grandes. Devemos fazer as coisas 

devagarinho para a pouco e pouco irmos crescendo, até porque é um agrupamento muito 

recente. Nós partimos de uma série de pressupostos negativos ou pelo menos difíceis. Bom, 

dizia eu, fez-se isso dito cujo programa, definiram o programa que foi depois mandado para a 

Ministra, antes de ser mandado para a Ministra o Conselho de Gestão que não teve nada a ver 

com isso, teve uma reunião com a Sra. Ministra e eles estavam empenhadíssimos, 

animadíssimos, cheios de boa vontade para fazer as coisas, mais uma vez fecharam-se ali, 

fecharam-se no sentido de… 

 

Entrevistador:  Portanto não esteve presente ninguém, nem da assembleia, nem do grupo da 

autoavaliação? 

 

Entrevistada: Não, não. O tempo também foi curto. 

 

Entrevistador:  E isso foi depois de ter acabado o processo de avaliação externa e terem 

vindo os relatórios? 

 

Entrevistada: Certo, de tudo isso. Portanto, elas vão ter com o Senhor Ministro, a reunião 

correu muito bem, os Conselhos Executivos que lá foram sentiram-se muito apoiados, muito 

animados, “façam, proponham, avancem”… 

 

Entrevistador:  Essa reunião foi no Porto ou foi aqui em Lisboa? 
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Entrevistada: Não, foi em Lisboa. No Porto veio depois, no Porto assisti eu já e desse vou falar 

daqui a pouco, mas antes disso deixe-me só fazer aqui um pequeno parêntese, como eu disse, 

o órgão de gestão da altura, a Presidente à revelia de todos os elementos do Conselho 

Executivo inscreveu a escola e entretanto essa Presidente decidiu saltar fora e pediu a 

demissão. 

 

Entrevistador:  Mas antes de acabar o processo de avaliação externa? 

 

Entrevistada: Não, não. Foi a seguir mas acabou, e portanto, o que é que se passou? Ficou 

toda a gente com o menino nos braços. A única pessoa que de certa forma encaminhou o 

agrupamento para aquilo saltou fora. Muito elegantemente diria eu, os restantes elementos 

decidiram assumir aquilo que estava feito, embora fossem contra assumiram, “vamos pôr o 

projecto de autonomia, vamos fazer isto, o trabalho já iniciou, já houve uma inspecção, vamos 

continuar” e continuaram e esse trabalho que eu estou a falar, esse trabalho sério já foi com a 

segunda equipa que tem apenas um elemento novo, saiu uma e entrou outra pessoa, o resto 

mantiveram, exactamente até para não criar grandes constrangimentos a nível de gestão. 

Todos sabemos o que é que sair gente e entrar gente significa, é complicado. Andámos 

realmente nisso, papeis para cá e papeis para lá e elas a fazerem um esforço muito grande 

para apresentar o contrato, depois então assim foram á Senhora Ministra e vieram 

empenhadíssimos e animados e pensaram “óptimo, afinal o agrupamento vai dar um salto para 

a frente, vamos então ao trabalho” e fomos convocados para o Porto e nessa ida ao Porto não 

era para fazermos a assinatura obviamente, era apenas para ver o contrato, ver como é que 

aquilo estava, porque repare, eu nunca levei isso à Assembleia, eu não tinha o documento. 

Enfim, isto é muito difícil ás vezes de estar a falar de tanta coisa ao mesmo tempo, é 

complicado, mas sabia o que se passava e as pessoas sabiam que havia um contrato em 

estudo mas eu nunca levei à assembleia porque eu nunca tive um documento que dissesse “foi 

este o documento que foi resultado de toda esta negociação e vamos ver se nós aceitamos ou 

não”, portanto, estabeleci uma relação explicita e solidária com elas mas em termos de 

assembleia reservei sempre a minha posição. Vamos ao Norte e sou franca, acompanhei-os 

com imenso gosto, fomos todos, o órgão de gestão e eu e falar dessa reunião no Porto é falar 

nem sei bem como é que hei-de de dizer… 

 

Entrevistador:  Quem é que estava lá? Quem é que dirigiu? 

Entrevistada: Quem dirigiu foi a Senhora Directora Regional, não me lembro agora do nome 

porque devo ter cortado isso da memória, porque foi tão má mas tão má essa reunião que 

quando saímos os 5 atravessámos a estrada, tínhamos o metro á frente, encostámo-nos à 

parede do metro, olhámos uns para os outros e dissemos assim “mas o que é que a gente está 

aqui a fazer?” e largarmos a rir à gargalhada, foi a maneira que nós tivemos de descomprimir a 

fúria que cada um tinha, foi rir à gargalhada. Foi mau e vou-lhe contar porquê. Tivemos muito 

tempo à espera mas não foi por isso obviamente, porque havia gente à frente, tudo bem, 
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quando chegou a nossa vez reparámos que a equipa que saiu imediatamente antes de nós 

entrarmos que não nos conhecia de lado nenhum nem sei donde é que são aproximou-se de 

nós e disse assim “caros colegas boa sorte” e eu achei aquele “boa sorte” extremamente 

exagerado porque não nos conhecia, podia ter sido um “bom dia colegas”, mas foi um “boa 

sorte” com ar de gozo. Todos notámos isso mas ninguém fez observação e entrámos. Então 

temos assim: temos a Senhora Directora á cabeceira da mesa, daquele lado temos 15 

cavalheiros, com o máximo respeito, um era da Universidade do Minho….e daqui nós que 

éramos 5, aquilo parecia quase um frente a frente, parecíamos que estávamos ali em missão. 

Começámos a falar e tínhamos os documentos onde levávamos a nossa contra proposta fruto 

daquela reunião com a Senhora Ministra já com as adaptações que pudemos fazer nós, e a 

Senhora Secretaria começa a olhar para aquilo e a dizer “olhe, isto que está aqui é para tirar, 

isto está aqui é para desintegrar, isto que está aqui é que vocês fazem não é preciso escrever, 

isto nem pensem”. E nós a olharmos para ela, mas depois uma das coisas que havia era que 

uns dos vice-presidentes não tivesse componente lectiva, porque é preciso prepará-lo para 

ouvir, para estar sentado, sem estar com problemas de turmas e ela disse “nem pense numa 

coisa dessas, porque já viu o perigo que corre com esta coisa agora de os professores terem 

de estar dentro da sala de aula” e eu baixei os olhos e não disse nada. Depois disse “baixar os 

níveis de insucesso no 1º ciclo? Nem pense, é 100% de sucesso”, mas assim com um à 

vontade, com um excesso, uma exuberância e um quero, posso e mando, que 

honestamente…nada do que nós tínhamos servia e começa a esvaziar tudo o que trazíamos, 

às tantas olhámos uns para os outros e ficámos… 

 

Entrevistador:  Quais foram os pontos que retiraram que deu mais significado por terem 

retirado? 

 

Entrevistada: Tínhamos o Espanhol e propúnhamos o Mandarim porque tínhamos uma grande 

comunidade chinesa, tínhamos proposto isso. Tudo o que envolvesse uma diferença do 

preestabelecido nós é que tínhamos de resolver, como quem diz “o problema é vosso, se 

arranjarem pessoas paguem-lhes”. Psicólogos? Nem pensem! Nós temos aqui um 

agrupamento, que é o agrupamento da cidade a nível do 2º e 3º ciclo com imensos problemas 

de variadíssima ordem, desde famílias destruturadas, desde lares, portanto, casas de 

acolhimento, tudo vem para este agrupamento que é o de cá de cima, todos os deficientes vêm 

para o nosso agrupamento, porque está aqui por cima. 

 

Entrevistador:  E portanto, estavam ao corrente desse contexto da escola? 

 

Entrevistada: Estava escrito a dizer que efectivamente tínhamos alunos com essas 

características, da comunidade estrangeira, tudo quanto era lares e segurança social era 

nosso, tínhamos inclusivamente perto de Santarém uma comunidade muito complicada, muito 

difícil que na altura trazia muitos problemas e nós tínhamos realmente que dar resposta a uma 
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série de coisas e portanto pedíamos e nem sequer pedíamos a tempo inteiro a ajuda de um 

psicólogo, nós só queríamos alguém que nos ajudasse. E a resposta foi “nem pensem uma 

coisa dessas” com um grande sorriso e nós a olharmos a pensar que era aquilo que 

precisámos, lá está, há coisas que são fundamentais para dar o tal salto para a frente, era isso, 

era não haver retenções a nível do 4º ano de escolaridade e ficámos a olhar para ela porque 

toda a vida houve retenções, nós sabemos que as retenções não são todas iguais e ela disse 

esta frase brilhante “podem não saber ler nem escrever mas se tiverem competências sociais já 

está bem” e eu pensei “esta senhora está louca” e então nós recebemos depois ao nível do 5º 

ano por exemplo crianças que não sabem ler nem escrever? E depois como é que fica tudo 

isto? Não fica! Foram mais que muitas! 

 

Entrevistador:  E este friso? 

Entrevistada: Este friso também foi dizendo umas baboseiras, foi dizendo muito 

absolutamente colado à senhora…apenas o Professor Formosinho é que nos deu apoio 

nomeadamente por exemplo no Espanhol e no Mandarim e a mais uma outra questão, viu-se 

que estava rendido no sentido de pactuar inteiramente com eles, mas seja como for não deixou 

de ver que havia vontade da nossa parte de alguma inovação, fazer um bocadinho diferente, 

mas assumindo que precisávamos de resposta, de ajuda. Depois havia outra questão que era 

termos 7º, 8º e 9º, físicas, químicas, entre outros, e laboratórios? Propusemos a construção 

que já nos tinha sido prometida de um laboratório e foi “nem pensem”. Mas antes disse “vocês 

têm lá o Moita Flores e ele é muito simpático, pedem-lhe um contentor daqueles e façam lá” e 

foi então que descobriu que a gente estava a ir lá e disse “nem é preciso, vocês vão lá às 

aulas”, assim com esta facilidade, isto não é assim, nós não pudemos agarrar numa turma e 

agora para ali, depois como é que é o pessoal? Como é que é a limpeza, como é que é o 

gasto? Como é que é tudo? Isto não é assim, isto seria óptimo se pudesse ser mas não pode, 

porque depois as regras da economia são muito rigorosas e não podem facilitar. Queria que a 

gente fizesse ali uma comporta para passar para o outro lado, tudo assim. Repare, isto de 

rajada, imagine! Isto foi de rajada! Se isto tem sido dito com alguma sensibilidade, com alguma 

delicadeza, com calma que realmente laboratórios agora não pode ser, que tínhamos de 

esperar mais um pouco, o momento não é oportuno, vamos antes ajudar aqui ou vamos antes 

ajudar acolá, qualquer coisa assim, nós teríamos visto do outro lado da barricada uma vontade 

de ajudar e de participar. Eu disse no final que de tudo o que a gente trouxe que não era muito 

porque não foram ambiciosos no que propuseram para ser um começo, o que é que a gente 

traz? Tira isto, tirou aquilo, tirou o outro, aqui era se a gente quisesse, ali éramos nós que 

tínhamos de pagar, o que é que a gente tem? Eles não querem que isto vá para a frente, foi a 

interpretação que nós fizemos e viemos todos de rasto. Eu aliás fui mesmo ao pedagógico 

contar o que se tinha passado, na altura tinha tudo registado e tenho porque vim machucada e 

viemos todos realmente muito machucados e eles não querem realmente assumir, deve ter 

havido alteração e eles não querem assumir. Soubemos na altura que poucos assinaram, 

poucos assinaram e o que nos fizeram a nós se calhar fizeram a todos, começaram a 
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desvalorizar tudo o que tínhamos feito e as pessoas acabaram por não assinar. Eu fui ao 

pedagógico na sequência disso e contei tudo o que se tinha passado juntamente com o 

Presidente na altura naturalmente e a Presidente perguntou o que é que se fazia, perguntou ao 

pedagógico que decisão se havia de tomar, se havíamos de pegar no pouco que 

tínhamos…porque depois deram-nos um espaço de no máximo dos máximos de 15 dias para 

reformular outra vez, nós já não sabíamos o que é que havíamos de reformular. Isto vai ao 

pedagógico e no pedagógico efectivamente, analisados os prós e os contras decidimos não 

andar para a frente. Se o agrupamento continuava a funcionar normalmente não precisava do 

contrato de autonomia, se à partida não nos davam nada, nem material, nem psicólogo, nem 

laboratórios, não trouxemos de lá nada, podiam dizer isto “damos isto mas não damos aquilo”, 

mas não, não nos deram nada, viemos a zero e tinha de ser tudo nós, então não era preciso 

entrar em autonomia. Se era tudo isso não era preciso entrar em autonomia. Se já temos 

autonomia para isto e já temos autonomia para aquilo então não estávamos lá a fazer nada e 

realmente em pedagógico decidiu-se que ficava suspenso. Eu levei a questão depois á 

assembleia, contei o que se tinha passado e disse a decisão do pedagógico, que o pedagógico 

efectivamente tinha decidido travar. Sei que a assembleia tinha a capacidade, mesmo que o 

Conselho Pedagógico não quisesse, nós podíamos tê-lo feito, no entanto pensámos um 

bocadinho “ou temos uma coisa muito sólida entre nós e sentimos apoio e atacamos para a 

frente ou então realmente é preferível repensar”, de modo que eu em nome da assembleia 

decidi. E depois o que é que acontece? A segunda presidente demite-se na sequência também 

desta situação. Não foi só isso, mas foi também muito por causa disso e eu sou franca, percebi 

perfeitamente e respeitei muito a decisão dela. Ela também tinha dito que fazia o mandato 

completo e o mandato completo era 3 anos e demitiu-se. E então eu disse em Assembleia, 

temos o Conselho Executivo demissionário, cuja Presidente está demissionária, temos aquela 

ida a Lisboa que foi o que a gente viu, o pedagógico a dizer que não, que não estão reunidas 

as condições no imediato, o processo vai ficar em standby, não fechámos de maneira 

nenhuma, mas ficou em stand by o projecto do contrato de autonomia. E foi esta basicamente, 

assim de grosso modo, a questão. Parou. Soubemos muito mais tarde que tinha havido as 24 e 

que 22 assinaram finalmente o contrato, não me pergunte mas ainda tentei perceber mas não 

consegui quais foram os moldes desse contrato de autonomia que essas escolas depois 

fizeram, mas já veio do Ministério, nada no prazo dos 15 dias. Naquela altura penso que toda a 

gente ficou baralhada, se a recepção que foi feita a nós foi igual aos outros agrupamentos a 

coisa realmente….percebe-se porque é que os 24 têm. 

 

Entrevistador:  Essa reunião de Lisboa que foi só o Conselho Executivo é capaz de precisar a 

data? Foi logo após o processo de avaliação externa? Terá sido aquela reunião de 

apresentação do relatório? Ao Porto foram em 2007… 
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Entrevistada: E estamos em 2008, nós temos este Conselho Executivo, esta Comissão 

Provisória todo o ano lectivo de 2007/2008, foi quando ela entrou, portanto, estamos a falar de 

início do ano de 2007.  

 

Entrevistador:  E a tal reunião de Lisboa foi antes disso então? 

 

Entrevistada: Foi antes disso, não sei se ainda foi em 2007, se foi em 2006. Isso confesso que 

não me lembro. Talvez tenha sido em 2007, logo no início, foi ali muito revês… 

 

Entrevistador:  Não tenho referência a essa reunião… 

 

Entrevistada: Não sei com quem foi, sei que a nossa escola foi uma das escolas. Acho que 

aquilo foi uma reunião alargada e elas vieram de lá entusiasmadas com a Ministra, 

indiscutivelmente.  

 

Entrevistador:  E isso já tinha presente as propostas de cada escola para o contrato? 

 

Entrevistada: De alguma forma não sei se não estariam já esquematizadas, pelo menos a 

ideia, porque quando eles foram a Sra. Ministra deu base para todos o Conselhos Executivos 

para apresentarem, portanto, ela deve ter visto já da parte das pessoas vontade de assumir o 

tal contrato de autonomia, e portanto deu espaço para isso e disse “proponham, façam” e na 

sequência disso é que elas foram fazer o dito cujo contrato. A proposta, porque nunca se fala 

em contrato, tudo isto eram propostas porque eu nunca tive um contrato na mão. 

 

Entrevistador:  Eu sei que a escola agora está inserida no território do TEIP, no território do 

que é só prioritário, não? 

 

Entrevistada: Não sei. Não me pergunte que eu não sei. Porquê? 

 

Entrevistador:  Teria alguma relação entre o processo ter ficado em standby e a entrada no 

TEIP. 

 

Entrevistada: Não. Se há algo disso eu não posso falar. Já ouvi falar disso mas não 

especificamente na minha escola, neste agrupamento, mas fale com o Presidente porque eu 

nunca tal ouvi.  

Entrevistador:  Muito Obrigado 

 


