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Protocolo da entrevista Educadora Isabel – EI 

(Vice-Presidente da Comissão Executiva Instaladora) 

(Vice-Presidente do Conselho Executivo)  

 

Como se constitui este Agrupamento, como surgiu e porque surgiu? 

 

Pronto, então ele constitui-se baseado na lei na altura com o 115-A/98 foi 

constituído não com vontade própria, não houve como em alguns sítios uma 

organização de docentes e não foi proposta dos docentes mas sim imposto pela 

coordenação na altura realizaram-se reuniões com todo o pessoal docente ainda com a 

delegação escolar e com o coordenador e ele comunicou simplesmente meus senhores a 

partir do próximo ano lectivo situamo-nos em 2001, 2002 a partir do próximo ano 

lectivo são constituídos os Agrupamentos nas escolas geograficamente, foi 

fundamentalmente a… uma questão brincante territorial não é…  

Os Agrupamentos foram definidos a escola tal, tal, tal, para além do rio fazem 

parte do Agrupamento x e o pessoal da cidade mais estas, estas, estas aldeias fazem 

parte do Agrupamento y no caso foi Torre, Mirandela e Carvalhais só 1 vertical e 2 

horizontais Mirandela e Carvalhais eram horizontais sendo que a Torre que já estava 

constituído vertical não é… já funcionava lá pronto surgiu por imposição da lei 115-

A/98. 

 

Que papel teve aqui a autarquia? 

 

O papel da autarquia foi meramente de concordar não foi muito activo no que 

me lembro na altura não há um papel activo não foi integrada nessas reuniões que foram 

feitas que eu me lembro uma com a coordenação e ainda com a delegada escolar na 

altura e eu não me lembro de ver a autarquia ali claro que a autarquia tem sempre um 

papel que o 115-A/98 estabelece tinha concordado com a constituição dos 

Agrupamentos mas que eu me lembre a coordenação foi feita mais a nível de secretaria 

eles concordaram mais nada a partir daí um papel muito activo depois da constituição 

do Agrupamento aí sim sempre um papel activo sempre ao lado do Agrupamento nessa 

fase inicial meramente concordou não é… pelo menos é o que nos chega a nós.  
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Houve reuniões sei que sim com a coordenação com os professores que eu me 

lembre, não. 

 

O Agrupamento foi iniciativa dos professores ou também houve interesses 

entre professores pais e autarcas? 

 

Não foi iniciativa dos professores não é… foi por iniciativa e por imposição da 

lei em vigor que foi o 115-A/98 portanto não houve é isso mesmo que eu te estava a 

dizer houve em determinadas pontos do país que eu sei associações de professores ou 

grupos de professores quer interesses pedagógicos por projectos iniciados que se 

constituíram em grupos, pais e autarquia e que automaticamente eles constituíram o 

Agrupamento tanto que digamos foi proposta deles, pais, professores e autarquia e que 

seguiu para a DREN e que eu tenho conhecimento de alguns Agrupamentos a 

funcionarem antes de 2000, 2001, e 2002 assim baseados… 

Aqui não, porque não partiu efectivamente como eu já disse antes de interesses 

de professores até pelo contrário houve alguns professores na altura não ficaram 

contentes porque foi tão geográfico a divisão dos Agrupamentos que há situações em 

que meninos que fazem parte da área geográfica de um Agrupamento a frequentar outro 

percebes… 

É o exemplo do jardim de infância do Rego de Vide faz parte do Agrupamento 

de Mirandela e fazia na altura e faz, os meninos do Rego de Vide são provenientes da 

Fonte da Urze que fazem parte do nosso Agrupamento, de Carvalhais ou Carvalhais e a 

Torre, Quintas pertence á Torre é… freguesia é Vale de Gouvinhas, Vale de Gouvinhas 

pertence á Torre Quintas pertence a nós Agrupamento de Carvalhais meninos da mesma 

freguesia estão divididos entre 2 Agrupamentos portanto não pode haver aqui interesses 

dos professores foi uma divisão meramente geográfica essa constituição foi e aliás 

depois a própria delegação escolar fez e eu sei uma proposta diferente tendo em conta 

realmente alguns interesses dos professores sim interesses pedagógicos na altura à 

coordenação educativa e ela não foi aceite. 

 

Houve razões geográficas na constituição do Agrupamento? 

 

Só razões geográficas no meu entender atenção até posso estar errada claro não 

é… no meu entender a constituição dos Agrupamentos foram só nessa fase só razões 
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geográficas mais nada e lá está o exemplo esta aí se dividíssemos Juntas de Freguesia só 

pode haver aqui razões geográficas e foi, tu repara tudo que pertence à parte de cima, tu 

repara, … a corda de Franco, Lamas e Pereira etc. era Carvalhais o outro lado era quase 

o rio que dividia Mirandela Cachão, Frechas etc. e depois a Torre que geograficamente 

está lá no cantinho do Concelho prontos e foram só razões geográficas. 

 

 

Na sua opinião quais as razões que justificam a constituição do 

Agrupamento? 

 

Meramente legislativas, na altura razões legislativas por exemplo o 115-A/98 

não foram razões de autonomia na altura é uma opinião muito pessoal atenção, não 

havia esclarecimento os docentes não estavam e nem conheciam o 115-A/98 

verdadeiramente o que é isso? Na altura ouviam-se estas expressões o que é isso? De 

Agrupamentos? Não houve razões de motivações, não houve razões pedagógicas não 

houve. 

 

Houve conflitos de interesses na constituição do Agrupamento? Se houve 

como se manifestaram? 

 

Não houve.  

Não considero que houve conflito de interesses nenhum, conflito de interesses, a 

coordenação chegou ali e disse que era assim tal e tal, … os professores aceitaram na 

altura, na reunião passou uma folhinha toda a gente assinou se concordavam ou não, 

toda a gente assinou que concordou. 

 

Quem liderou a constituição do Agrupamento? 

 

 A Coordenação Educativa.  

 

Qual a sua opinião acerca da articulação entre professores dos diferentes 

níveis de ensino? 
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A articulação pedagógica é complicado é assim tenta-se e estamos a falar de um 

Agrupamento horizontal pré-escolar e 1º ciclo que nos interessa e então é assim nós 

temos que ter em conta a especificidade deste Agrupamento que é assim na altura da 

constituição havia 29 escolas e 8 jardins de infância o que nos leva a deduzir que 

realmente só 8 localidades é que estavam privilegiadas em termos de poder existir uma 

articulação pedagógica ali diariamente não é, na mesma aldeia haver jardins de infância 

e 1º ciclo 

Só 1 aldeia que é Mascarenhas, é que funciona no mesmo edifício jardim de 

infância e 1º ciclo portanto é difícil essa articulação quando falamos em 28 aldeias 

distribuídas a Norte e Sul do Concelho portanto é extremamente difícil na minha 

opinião e continua a ser as pessoas, a virem 1 vez por mês ás reuniões do conselho de 

docentes e mesmo assim quer dizer é o trabalhar juntos é difícil 

Por outro lado os jardins de infância só trabalhavam em projecto já tinham muita 

autonomia mesmo a nível financeiro o pré-escolar sempre teve o 1º ciclo não, estava 

mais articulado ao conselhos escolares eram mais fechados, trabalhavam 4 ou 5 pessoas 

quer-me fazer parecer que era mais um trabalho como hei-de dizer … cumprir o 

programa tinham o programa estipulado cumpria-se o passar-mos vamos trabalhar em 

conjunto ou vamos ver o que fez o 1º ciclo ou vamos ver o que fez o jardim de infância 

é uma tarefa que está a dar os seus passos acho que sim, acho que caminhamos no bom 

sentido mas é difícil ainda chegar lá. 

Eu penso que se há sítios em que existe uma articulação, em que se tenta 

desenvolver algumas actividades, agora actividades pedagógicas poucas porque nós 

temos que pensar nisso, o nós trabalharmos em conjunto, nós trabalhamos em conjunto  

à sim, com o pré-escolar mas o que se faz é com uma intencionalidade pedagógica é que 

se calhar ela não está assim tão clara como isso, 

É o dia do pai, o magusto, mas será que á verdadeiramente articulação 

pedagógica; será como por exemplo que o docente que se senta numa mesa e que 

planeia pedagogicamente essas actividades ou elas existem mais como momentos de 

lazer não é… será que são trabalhadas antes e depois, estamos a caminhar para lá acho 

que sim e pronto e quando falamos de um Agrupamento horizontal acho que deram uns 

passos ao longo destes anos, grandes eu diria que sim e agora vamos ver … vamos ver 

…  
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A sua opinião acerca da articulação entre escolas? 

 

Articulação pedagógica não sei… acho realmente que já é um bocadinho, um 

bocadinho é assim a articulação entre escolas até porque pelo difícil que é comunicar e 

repare nós nos últimos 2 anos à telefone na escola Internet no inicio se nos reportar-nos 

no inicio do Agrupamento não havia as pessoas só se encontravam na reunião de 

conselho de docentes portanto dizemos assim são feitos projectos com intencionalidades 

pedagógicas ultimamente sim, ultimamente sim, os planos os projectos educativos já 

eram feitos com essa intencionalidade no inicio do Agrupamento não, e antes é que não 

existiam mesmo. 

 

A sua opinião acerca da forma de gestão do Agrupamento face ás escolas 

que integra? 

 

A gestão e pronto devido a estar sempre no Agrupamento e na gestão é um 

bocado difícil avaliar o trabalho quer dizer eu acho atendendo à área geográfica sempre 

houve eu acho que foi apressível que é impossível ouvindo a atendendo ao número de 

escolas ao número de alunos que é reduzido não é as escolas com 1, 2, e 3 alunos no 

Agrupamento opinião dos colegas que foram passando por aqui os projectos que 

conseguimos acabar concretizar eu diria que foi bom a gestão foi boa que deu os seus 

frutos que resultou. 

 

Vantagens? 

 

Num Agrupamento horizontal eu sou um pouco suspeita a falar das vantagens eu 

na minha opinião tem mais vantagens do que desvantagens no Agrupamento horizontal 

uma das vantagens a nível da gestão é realmente ser de 2 ciclos o pré-escolar e o 1º 

ciclo próximos juntinhos com um publico com os mesmos interesses pedagógicos é na 

autonomia, mesmo financeiramente na distribuição que se faz na valorização que se faz 

ao ciclo aos ciclos pré-escolar e 1º ciclo eu diria que um Agrupamento horizontal na 

minha perspectiva só tem vantagens mas lá está … se calhar sou suspeita também tenho 

que dizer que não tenho experiência no terreno de um Agrupamento vertical. Nunca 
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trabalhei num Agrupamento Vertical e daí se calhar dizer que vejo mais vantagens no 

horizontal do que no vertical o tempo dirá… 

 

Que inconvenientes? 

 

Que inconvenientes, o esquecimento da estrutura do ministério esses são 

inconvenientes porque as leis são feitas actualmente para os Agrupamentos verticais e 

com essa institucional idade a filosofia de base é essa portanto os Agrupamentos 

horizontais hoje, estão muito isolados muito esquecidos e esses são os inconvenientes e 

claro os orçamentos que são” magrinhos”, “magrinhos.” 

 

Como se estabelece a comunicação entre as escolas atendendo à distância 

geográfica? 

 

Os conselhos de docentes fundamentalmente é certo que agora à lá o telefone, 

pronto a net não é usada infelizmente os computadores foram instalados mas as pessoas 

não tiveram motivação suficiente para usufruir então não havia formação e nunca aceite 

também por meio da comunicação fundamentalmente é nos conselhos de docentes e 

depois os projectos que vão sendo desenvolvidas não é, nas visitas que fazem nas 

acções que se desenvolvem quando se juntam os meninos todos nas festas 

fundamentalmente é isso. 

 

O que acha da forma como os professores se integram na administração e 

gestão do Agrupamento: há mais envolvimento ou menos? 

 

Há mais, muito mais envolvimento os professores no Agrupamento horizontal 

são sempre presentes sempre activos à uma relação de proximidade enorme 

completamente diferente enquanto que nós nas delegações escolares íamos 

entregávamos o oficio o papel a falta e prontos aqui não à uma proximidade humana e 

pedagógica completamente diferente. 

 

Pensa que os professores têm mais apoio no actual modelo de gestão e 

organização? 
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Do Agrupamento horizontal sem dúvida nenhuma, e lá está e eu acho que já 

respondi a isso mesmo, delegação escolar era um mero serviço administrativo o 

Agrupamento á um lado humano há um colega que está ali, olha o que é que tu achas? 

Á uma troca de saberes à troca de experiências pedagógicas à muito envolvimento. 

 

A implementação do novo modelo de gestão teve efeitos na relação entre 

professores? 

 

Teve, teve sim senhor, os conselhos de docentes como estão actualmente sem 

dúvida que entrou em si uma relação entre os docentes à uma troca de experiências lá 

está uma troca de saberes, à troca de atitudes á um envolvimento diferente é muito mais 

activo. 

 

Considera que houve melhorias no processo educativo? 

 

Houve melhorias no processo educativo sem dúvida nenhuma. 

 

Pensa que a implementação do Agrupamento teve reflexos na relação entre 

escola e a comunidade? 

 

Completamente, acho que foi onde houve mais impacto além dos professores foi na 

comunidade a abertura da escola à comunidade com os Agrupamentos foi muito 

diferente desde logo as reuniões de pais que tinham de ser feitas em conjunto com todos 

as dificuldades que isso criou porque o Agrupamento com essa dimensão geográfica 

sendo relativamente pequeno o número de alunos é grande na dimensão geográfica não 

é… 28 aldeias distribuídas na altura até eram 29, 30 já fecharam 2 desde da criação do 

Agrupamento é difícil juntar os pais todos faze-los vir á cidade o ponto de encontro é a 

sede do conselho em Mirandela agora alguns vieram, isso nunca tinha acontecido antes. 

Os pais terem consciência que activamente até se integram nos órgãos de gestão, 

pedagógico assembleia isto era impensável dantes eles queriam alguma coisa da 

delegação e nem sabiam bem onde era, isso completamente acho que na comunidade 

pais e comunidade juntas comunidade aldeia comunidade tudo, tudo acho que chegou 

de forma muito activa com os mais presentes. 
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Considera que houve condições para proporcionar a participação de todos 

os intervenientes no processo educativo? 

 

Todos os intervenientes lá está estamos a falar de comunidade educativa na 

altura do processo educativo houve, é tudo novo todos os intervenientes em termos de 

autarquia, comunidade, professores de tudo e naquela altura não houve a participação de 

todos hoje no Agrupamento horizontal lá está há limitações não é … de ordem 

geográfica do distanciamento é difícil responder a isto. 

 

Quais foram as mudanças realizadas, face á anterior forma organizativa em 

não Agrupamento? 

 

Em não Agrupamento, estamos a falar das delegações escolares, olha desde logo 

eu acho que já te respondi a isto, desde logo a gestão voltou a ser por um conselho 

executivo de 3 elementos e estava-se habituado á delegação escolar e mais 3 a 4 colegas 

meramente em funções administrativas e mais nada o Agrupamento traz-nos autonomia 

financeira que é importante. 

O 1º ciclo nunca teve nada, havia a caixa escolar mas era relativo trás uma 

autonomia financeira houve uma procura de distribuição de verbas, verbas que o 1º 

ciclo nunca teve o mesmo já não digo do pré-escolar porque dantes já tinham passaram 

a ter mais um bocadinho que foram buscar ás autarquias.  

Agora principalmente a nível pedagógico que passou haver toda uma 

organização pedagógica que até ali não havia era administrativa e depois passou a ter 

uma parte administrativa que não estavam habituados a ver a secretaria e o conselho 

executivo não havia passou haver, fundamentalmente é a maior mudança do 

Agrupamento para o não Agrupamento se quisermos falar assim. 

 

Globalmente, considera esta nova forma organizativa mais vantajosa ou 

menos vantajosa do que não Agrupamento? Porquê?  

 

Claro que mais vantajosa mas 100% vantajosa por tudo isso que eu já enumerei 

e a proximidade das relações das pessoas, com a autarquia com o presidente da junta 

com toda a gente com os pais. 
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Se distinguirmos e eu sou educadora de infância tenho aqui uma posição 

complicada porque eu já falei no inicio essa 1º reunião com o coordenador em que eu 

até fui um pouco renitente falava-se em autonomia 115-A/98 autonomia financeira 

principalmente pedagógica e eu na altura questionei-me o que é que o Agrupamento iria 

trazer a mim educadora o que me iria trazer em termos de autonomia. 

Eu conjuntamente com algumas colegas já decidia e com os pais decidia o que 

queria fazer com o meu grupo o que iria fazer ao longo do ano estabeleceu-se projectos 

estabelecia metas e cumpri-as não só dentro da minha sala de aula mas com toda a 

comunidade havia uma verba estou a falar a nível económico era distribuída pelo 

ministério da Educação ainda continua haver, que eu geria automaticamente eu na 

minha escola com as necessidades que eu achava pertinente que via depois e decidia na 

altura que se calhar ia perder essa autonomia não é … que iria partilhar com sem 

numero de pessoas algumas que eu não escolheria para trabalhar a partir daquela altura 

eu teria que trabalhar com elas financeiramente eu isso considero que a nível pré-escolar 

que iria perder. 

O dinheiro que eu geria na minha escola com o meu conselho consultivo que era 

a educadora e os pais seleccionados já auxiliar, presidente da junta passava a ser … 

passava a ter órgão de gestão tinha que dar contas a mais um tinha que o representar 

pelo órgão de gestão ele tem de ser devolvido ao tesoureiro tinha que o requisitar. 

Era um sem número de coisas agora pronto, nessa altura questionei-me muito 

sobre isso, inclusive à coordenação educativa acho que não obtive resposta e elas foram 

surgindo ao longo destes 5 anos, porque mudou muita coisa principalmente para os 

jardins de infância acho que se perdeu alguma autonomia. 

Porque lá está, tivemos de repente, que nos ver condicionados aos planos 

educativos, projectos que são de rede tão global, portanto aqui á que haver alguns 

ajustes. 

 

Como Vêem os professores a manutenção do Agrupamento horizontal, face 

aos Agrupamentos verticais? 

 

Pela minha experiência os professores vêem a mais vantajosa a manutenção do 

Agrupamento horizontal eu penso que eles se sentem mais próximos na relação com a 

gestão do que no Agrupamento vertical. 
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No Agrupamento vertical a gente fala do 2º e 3º ciclo em alguns casos a 

mudança pronto deixa sempre as pessoas renitentes e também será por aí. 

 

Qual a sua opinião acerca do funcionamento do Agrupamento? 

 

Na minha opinião é muito positiva é boa acho que consegue estar próximo dos 

docentes dos problemas das atitudes fundamentalmente. 

 

Quais os aspectos que considera menos positivos? 

 

A falta de autonomia e quando falo de autonomia é em relação ao poder central 

o esquecimento, o esquecimento a falta de contextualização das leis que são feitas no 

geral e que depois na particularização delas o emperramento que à, na parte legislativa é 

essa a parte menos positiva que eu considero no Agrupamento horizontal. 


