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Protocolo de Entrevista - Membro do Grupo de Trabalho da 
Avaliação das Escolas - GTDAE (EG16) 
 

Entrevistado: Membro do grupo de Trabalho  
Entrevistador: José Hipólito 
Data/Hora: 12 de Março de 2009, 10h30 

 

Entrevistador: Então a primeira pergunta é: Como foi entendida a tarefa de avaliação externa 

das escolas por este grupo de trabalho? Que orientações é que foram dadas a nível político 

etc.  

Entrevistado: Repare isto é assim, eu não fiz parte do grupo de trabalho propriamente dito, 

nomeado pela ministra. Aqueles seis sábios iniciais. Não é?  Eles é que produziram os 

instrumentos todos para a concretização da avaliação externa. Eu só fiz parte do grupo de 

trabalho mais alargado em que, eles eram seis e depois a cada um deles ficava adstrito uma 

pessoa do ensino superior e uma das pessoas ligada às escolas. Para constituírem equipas de 

três, para a partir daí  irem às escolas fazer as avaliações externas consoante um guião que 

tinha sido produzido pelo grupo dos seis e que iria se testado nessa primeira vaga. E foi assim 

que eu fui contactada pela professora Carmo Clímaco, que era uma das originais seis e 

portanto fiz parte desses seis. O que o significa do ponto de vista político, de decisão política, 

eu não a conheço. Não sei quais são  as indicações que foram dadas, eu só conheci depois a 

fase seguinte, que foi, nós aplicarmos um instrumento no terreno, fazermos algumas 

sugestões de melhoria, ver se  o formato dos dois dias ou dois dias e meio era o adequado ao 

que se precisaria mais ou menos e basicamente, pois, e ver se funcionava.  

Entrevistador: Nesse processo de alargamento como foi apresentada aos perito esta tarefa de 

avaliação externa? 

Entrevistado: Pois foi assim “Nós estamos interessados em desenvolver um processo de 

avaliação externa. Todos nós que estávamos, para lá dos seis, estávamos porque 

concordávamos que era necessário desenvolver o processo de avaliação externa. No meu caso 

concreto, e eu sou falar no meio caso concreto, eu tinha trabalhado com a professora Carmo 

nas avaliações integradas, tinha ficado muito triste, do ponto de vista político e organizacional,  

porque este processo de avaliação tinha sido interrompido, quando foi o governo do professor 

David Justino, e depois quando se viu a possibilidade de fazer a avaliação, sempre entendida 

para o desenvolvimento é evidente que eu colaborei. E depois é assim, como eu tenho muita 

confiança na Dra. Carmo Clímaco, ela convidou-me para fazer parte do grupo de trabalho e eu 

vi logo que eu iria concordar com o quadro conceptual inerente e foi nessa perspectiva que eu 

entrei, sobretudo porque estava um bocadinho receosa já que o grupo dos seis inicial era 

constituído por pessoas que não eram da educação. Achei que era necessário que alguém que 

pertencesse ao mundo da educação estivesse lá também para pôr as questões no seu contexto 

real. Foi isso.  

Entrevistador: Houve algumas clivagens. 
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Entrevistado: Nessa primeira fase? Não. Que eu tenha conhecimento não. Quer dizer não sei 

como foi o processo até à elaboração daqueles instrumentos de trabalho mas depois na 

aplicação  no terreno não tenho conhecimento de nenhum processo de clivagem.  

Entrevistador: E depois como é que o grupo se organizou para implementar a avaliação? 

Entrevistado: Depois o grupo organizou-se assim: eram seis peritos, os seis do grupo inicial 

como eu lhe disse. Depois desses seis foram convidados um do ensino superior um das escolas 

e depois tivemos uma primeira reunião de trabalho no Porto, em que nos foi dito, em que nos 

foi perguntado se estávamos mesmo ,nos sentíamos capazes desenvolver a avaliação externa. 

Isto foi para aí em Março, entre  Março  e Junho,  foi um trabalho muito intenso porque entre 

Março e Junho nós tínhamos que fazer a avaliação. O que significou que em termos de 

distribuição, para que houve uma distribuição equitativa eu fiz quatro escolas, logo entre 

Março e Junho. Mas sei que houve pessoas que fizeram mais, o José Maria Azevedo fez mais 

até, mas pelo menos todos fizemos quatro. Foi muito intenso, mas foi assim, depois tivemos 

que, depois fomos distribuídos pelas zonas do país. Eu fiquei com duas escolas aqui da região 

de Lisboa e depois duas escolas aqui do Alentejo. Foi distribuído assim. 

Entrevistador: Como foi feita a preparação das visitas com as escolas? O que foi pedido às 

escolas? Que orientações foram dadas que materiais foram dados. Que dificuldades foram 

apresentadas nesse processo de preparação? 

Entrevistado: As escolas foram, as escolas foram convidadas a candidatar-se ao processo de 

avaliação externa para isso era necessário que tivessem efectuado um processo de 

autoavaliação e portanto houve algumas candidaturas mas isso foi tudo foi o grupo dos seis. 

Entende? Não fomos nós. Devia falar com alguém do grupo dos seis. Mas portanto, com se 

chegou a estas escolas e não a outras? O que nos foi dito é que tinha havido um processo de 

convite a todas as escolas. dizendo que era necessário fazer a avaliação e que e não sei se 

estava escrito em algum sitio, mas foi sempre subentendido, que este processo de avaliação 

era um primeiro passo para um posterior contrato de autonomia e que para isso era 

necessários que as escolas tivessem já uma autoavaliação feita que apresentassem a sua 

candidatura. E foi assim que as escolas apresentaram. Foi nesse grupo  de trabalho inicial que 

nós não soubemos como foram escolhidas as escolas mas escolheram segundo critérios que 

tiveram a ver, acho eu, com a qualidade dos trabalho da autoavaliação e distribuição 

geográfica das escolas, porque interessava que fossem escolas de norte a sul do pais. 

Entrevistador:.E o processo de preparação das visitas às escolas, os peritos não participaram 

nessa preparação? 

Entrevistado: Quer dizer com as escolas houve uma reunião que eu não podia ir a essa 

reunião porque não estava cá, estava no estrangeiro, mas houve uma reunião geral de todas 

as escolas acho que foi na universidade de Aveiro, acho que foi em Aveiro. Mas houve uma 

reunião geral de todas as escolas que levaram normalmente duas pessoas ou três que era o 

presidente do conselho pedagógico e da assembleia de escola e foram tiveram uma reunião 

em que o grupo de trabalho se apresentou às escolas seleccionadas, e disse qual ia ser a 

metodologia, o que era necessário, como ia ser feito o pedido de apresentação da escola, 
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como era a metodologia seguida ao longo dos dois dias ou dois dias e meio tudo isso foi 

devidamente esclarecido na altura. Foi assim. 

Entrevistador: E agora como decorreram as visitas nas escolas? Quais os aspectos mais 

relevantes? Quais as dificuldades? 

Entrevistado: Nessas primeiras quatro escolas, essas aquilo correu bem, porque para já essas 

escolas eram especiais. Não é? Pelo facto de terem sido escolhidas nessa altura, 

demonstravam ter um desenvolvimento organizacional bastante à frente de grande parte das 

escolas do país. E portanto, nas escolas que eu visitei que foram duas da região de Lisboa,   e 

duas do Alentejo as coisas correram bem. E o que eu quero dizer? Quero diz  que, aquilo 

estava tudo devidamente preparado, nós quando lá chegamos o conselho executivo fez uma 

apresentação com exactamente o figurino que está agora a decorrer só com algumas 

alterações apenas. Depois e depois fizemos a visita à escola, e depois falámos com todos os 

painéis que estavam organizados e depois é evidente que ao falarmos com todos os painéis 

que estavam organizados e é evidente que aqui verificamos os conflitos de interesses  que 

existem nas escolas. Porque normalmente quando falamos com muito dos actores verificamos 

isso.  Mas não houve ou quer dizer não foi notado, nessas escolas, um  qualquer tipo de má 

vontade relativamente à equipa de avaliação externa. Mas mais, dois tipos de atitudes que se 

misturavam. Era por um lado, o seu orgulho por estar a fazer parte deste grupo e a sensação 

de o facto de estar a fazer parte deste grupo piloto podia contribuir para a melhoria dos 

instrumentos de avaliação, por outro lado claro, também havia, numa perspectiva mais 

longínqua a questão do  contrato de autonomia, que na altura ainda não se sabia como é que 

se ia concretizar e portanto era uma expectativa bastante positiva. 

Entrevistador: Em relação as dificuldades apresentadas, pode-se fazer alguma tipologia. 

Entrevistado: Que nós tenhamos tido nas visitas? Eu sinceramente...  

Entrevistador: Que eles aproveitassem na altura, uma vez que havia uma grande expectativa, 

em relação ao processo de avaliação externa? 

Entrevistado: Não, eu sinceramente não vejo assim muito vi nenhum tipo de tipologia de 

dificuldades sobre o processo de a avaliação externa. Não, não. Por acaso não.  

Entrevistador: Nesse sentido que benefícios é que as escolas manifestaram poder atingir com 

este  processo de avaliação externa e que receios, que riscos manifestaram basicamente  com 

este processo de avaliação externa. 

Entrevistado: O principal benefício era basicamente o contrato de autonomia. As pessoas 

estavam com expectativas muito elevadas relativamente ao contrato de autonomia. Depois 

não sei se concretizaram, que depois não sei se concretizaram, mas de qualquer maneira, 

nesta primeira fase, e com não havia nenhum contrato directo a não ser daquela escola lá de 

cima a da ponte. As escolas, estas escolas que até se conheciam muito bem e sabiam aquilo 

que pretendiam e tinham apoio da comunidade, estavam expectantes  que desta nossa 

intervenção em que vinha os pontos fortes e os pontos fracos, sugestões de melhoria, que não 

eram dificuldades e constrangimentos, era assim que era a análise de facto. A partir daqui as 

escolas fariam o seu contrato, viam aquilo que era necessário desenvolver mais, aquilo que era 
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necessário desenvolver mais e fariam o seu contrato basicamente a expectativa era positiva 

eles não estavam com nenhum tipo de receio não, não estavam mesmo “ deixa cá ver isto 

agora como é que vai avançar”. 

Entrevistador: Qual a relação com avaliação interna das escolas? Qual foi a relação que… 

Entrevistado: É assim, nós  nessas 24 escolas o que se passou foi que, se bem me lembro, 

todas as escolas já tinham algum tipo de avaliação e tinham um documento de autoavaliação. 

E a partir daí esse documento  de autoavaliação até contribuiu para que nós pudéssemos fazer 

a avaliação porque uma das categorias , como sabe,  deste processo é a capacidade de auto-

regulação e porque se nos víssemos que não havia capacidade de auto regulação a questão do 

contrato de autonomia nem se quer se punha e portanto o facto destas escolas exactamente 

tinham sido escolhidas porque já tinham desenvolvido um processo de reflexão interna e já 

tinham desenvolvido indicadores para melhorar. Portanto foi sempre posta muito esta relação 

entre avaliação, autoavaliação e avaliação externa possibilidade de auto-regulação e contrato 

de autonomia.  

Entrevistador: Que outros documentos é que foram solicitados pelo grupo de trabalho para 

preparar?  

Entrevistado: Aquilo é assim, o grupo de trabalho solicitou às instancia do ministério os dados 

estatísticos sobre as escolas  ou seja tipo, o numero de professores, professores por idade, 

habilitação, grupo tal. A mesma coisa para os alunos. Portanto todas estas estatísticas que 

existem no ministérios não foram pedidas às escolas  para não as sobrecarregar que era para 

se fazer o perfil das escolas. E isso foi uma dificuldade, é verdade, porque quando recebiam o 

perfil das escolas dos serviços centrais e quando chegávamos às escolas os números não 

batiam certo, não há, ou antes havia um problema. Eu penso que ainda hoje há este problema. 

Nós levamos o perfil, também alunos do SASE, de nacionalidade. Essas estatísticas todas dos 

serviços centrais que são fornecidos pela MISI. Mas depois quando chegamos à escola 

levávamos já este perfil, é evidente que depois já sabíamos embora os dados não batessem 

certo, até porque como sabe, por exemplo, o número de alunos que depende do mês em que 

se pede assim varia. Portanto há sempre, nunca há exactamente essas certezas. Portanto  

tínhamos este perfil das escolas, que era pedido aos serviços centrais para além disso os 

documentos orientadores da escola, que muitas vezes íamos buscar há internet, ou então as 

escolas, até houve escolas que até nos fizeram um portefólio de apresentação da escola. 

Então, eram portefólios, evidências, como nós tínhamos aquele quadro conceptual por 

exemplo, relativamente a, sei lá a resultados, ou não. Imagem da escola na comunidade. Não 

é?  Então eles faziam um capítulo  com a imagem da escola na comunidade. E depois 

apresentavam, por exemplo notícias da escola nos meios de comunicação social. Está a ver?  

Faziam assim uns portefólios. O que nós pedíamos eram documentos orientadores da escola, 

era o relatório de autoavaliação, era algum tipo de avaliação que tivesse sido feita externa, 

algum tipo de avaliação externa a que a escola se tivesse submetido. Por exemplo, escolas que 

tivessem sido sujeitas às avaliações integradas também punham isso e também havia outra 

coisa lá da inspecção que era a “efectividade da avaliação” tudo o que fosse, assim um olhar 

externo sobre a escola, nos ficávamos com esses documentos todos. Nós ficávamos com essa 
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ideia e também o documento de autoavaliação da escola. E depois os documentos 

orientadores da escola. Basicamente era isso.  

Entrevistador: E quando foi a altura de redigir  o relatório quais foram as orientações 

apresentadas para haver uma certa harmonização?    

Entrevistado: As orientações foram sempre, portanto nós tínhamos aqueles campos que são 

muito semelhantes. Conhece não é? Portanto tínhamos que fazer o relatório. O responsável 

último pelo  relatório era sempre, foi sempre o inicial dos seis. No caso da minha equipa era o 

José Maria Azevedo, mas é evidente, como não havia experiência de nenhuma parte, quer eu 

quer a Susana, que também fazia parte da mesma equipa, contribuímos. Como eram os 

primeiros era preciso cuidado na maneira como se apresentava as coisas e tal. E portanto foi 

sempre dada a instrução de que mais de o que doze paginas nem pensar e portanto, nós 

tínhamos que ser sucintos  e ir  ao foco da questão sem estar com grandes floreados e ao 

mesmo tempo sem estar  ao mesmo tempo sempre que fazíamos algum tipo de referencia 

tinha que ser baseado em algum tipo de evidencia, não é? Com base nisso foram produzidos 

os relatórios foi assim.  

Entrevistador: Uma das coisas inovadoras. 

Entrevistado: Na altura, deixe-me só dizer. Nos grandes domínios e depois cada domínio está 

dividido em subdomínios e na altura ainda não se sabia se só ia sair a avaliação geral de grande 

domínio  ou se se  iram para as escolas as avaliações em subdomínio. Depois mais tarde 

verificou-se que o mais conveniente era em termos de grandes domínios e tal. Mas tudo isso, 

foi um processo que na altura, de decisão na altura. 

Entrevistador: Em relação aos contraditórios, houve a presença do conhecimento da escola 

relativo à avaliação interna no sentido de fundamentar a argumentação do contraditório. Ou 

não? 

Entrevistado: Sobre o contraditório, caro amigo, não sei nada. Eu sei que há escolas que 

apresentam contraditório ou a política. Eu se calhar até já estou a confundir. Porque não sei 

qual foi a política dos 24. Sei agora qual a política da inspecção, mas acho que é a mesma 

coisa. Que é. Se as escolas não concordarem apresenta-se contraditório e apresentam-se os 

dois frente a frente na página ou seja o relatório não é alterado a menos que haja erros 

factuais, por exemplo a escola tem em vez de ter 600 alunos tem 650 alunos isso altera-se não 

é? Agora tudo o resto que é da matéria da opinião, juízo de valor colocam-se os dois, a da 

escola e da avaliação externa. 

Entrevistador: Passamos para a parte final? Qual então o contributo para a autonomia a 

avaliação externa?  

Entrevistado: Na minha perspectiva, o modo como eu estava a ver as coisas na altura, faz-se 

uma avaliação externa o qual já tem que ter por base um  processo de avaliação interna para 

que a escola aprenda sistematicamente a pensar sobre si própria, sobre os seus processos 

sobre as suas formas de melhoria  e depois temos por um lado a avaliação interna, e por outro 

a avaliação externa que nos permite ver  se a escola tem capacidade de auto-regulação e de 

melhoria. Se de facto isso for demonstrada então a partir daí com certeza se poderia 



6 
 

desenvolver um contrato de autonomia com a escola que na minha opinião era sempre um 

contrato em que a escola passasse a ter mesmo autonomia mesmo no ponto de vista de 

contratar alguns professores que ache necessários para os seus projectos, ter alguma parte de 

receitas, receber um bloco de financiamento e depois a sua distribuição ser da decisão da 

escola. Não ter que estar sempre a prestar contas aos serviços centrais e regionais do 

ministério. Era essa a minha expectativa na altura, mas o que me parece é que isso não se 

verificou antes pelo contrário as escolas  estão cada vez mais coordenadas de cima. Não é?  

Entrevistador: Essa perspectiva estava muito presente no grupo? Essa questão da autonomia. 

Entrevistado: Estava, estava nós agora, por exemplo, eu ainda continuo a fazer estas 

avaliações e agora eu  já verifiquei que os inspectores quando fazem a apresentação  já não 

fazem a relação entre a avaliação externa e o contrato de autonomia, mas a apresentação  que 

fazíamos  às escolas nas 24 relacionava-se sempre com os contratos de autonomia.  

Entrevistador:. Já não há esse mandato ou essa relação? Ou...  

Entrevistado: Isso agora não está explícito na política da IGE para a avaliação externa. Não 

está. Não é explicito isso .  

Entrevistador: Voltando ao grupo de trabalho piloto. Qual foi o contributo para o processo de 

contratualização posterior, em relação aos contratos de autonomia? Em relação às 

recomendações? Elaboravam as recomendações. 

Entrevistado: Nós dizíamos esta escola evidencia ou não capacidade de melhoria. No caso das 

minhas escolas todas elas evidenciam capacidade de melhoria e de desenvolvimento 

autónomo tal   e depois nunca mais fomos chamados para mais nada. Nem para outros níveis 

da política.  

Entrevistador: Nem para o grupo de trabalho do Prof. João Formosinho? 

Entrevistado: Eu não, pode ser que os seis principais. Não é? Nós, os outros. Não.  

Entrevistador: Muito Obrigado.  

 

 

 


