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Protocolo da entrevista Professora Laura – EL 

(Presidente da Comissão Executiva Instaladora) 

(Ex. -Presidente Conselho Executivo)  

 

Como se constituiu este Agrupamento? 

Como surgiu? 

Porque surgiu? 

 

O Agrupamento foi constituído no ano 2001- 2002, o processo foi iniciado 

pouco depois da Páscoa de 2001. 

Como se constituiu esse Agrupamento? 

Vou responder simultaneamente à segunda pergunta, como surgiu?  

Não foi por iniciativa dos professores porque era um Agrupamento horizontal 

que nós não tínhamos qualquer experiência em autonomia e gestão escolar não tínhamos 

qualquer experiência vivida nesse processo estávamos habituados ao CAE à delegação 

escolar não tínhamos qualquer experiência nesse aspecto tudo aconteceu quando houve 

uma reunião com o senhor coordenador da Área Educativa de Bragança o Senhor 

Doutor Fernando Calado que dinamizou o processo com as pessoas que estavam 

colocadas na Delegação Escolar de Mirandela, o professor Zé Carlos e o professor Rui 

que hoje estão no concelho Executivo Luciano Cordeiro, esse processo foi iniciado pelo 

centro da Área Educativa de Bragança houve uma reunião e aí já vinha tudo definido, os 

professores não tiveram qualquer hipótese de escolha 1º porque quase surgiu a proposta 

de ser assim e aceitou-se …mas também não tínhamos conhecimentos para debater ou 

fazer outras propostas surgiram outras de colegas que estavam de qualquer maneira um 
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bocadinho só informadas porque tinham pessoas conhecidas não é, que já tinham estado 

a estudar este processo mas realmente os professores não sabiam para aquilo que iam . 

Nessa reunião ficamos com a sensação de que vinha já o concelho repartido em 

três Agrupamentos, divisão essa feita pela DREN a DREN já tinha definido três 

Agrupamentos o tipo de Agrupamentos que Agrupamentos ficariam na altura eram: um 

vertical que era o da Torre D. Chama e dois horizontais o de Mirandela e o de 

Carvalhais. 

O de Mirandela esteve para logo do inicio ser vertical, houve oposição de EB2,3 

do Luciano Cordeiro o que notamos aqui e repare estou a responder a perguntas que 

estão todas interligadas, porque surgiu?  

Por vontade apenas dos serviços da DREN portanto não houve por parte dos 

professores essa iniciativa, houve a reunião com o Senhor Coordenador ele disse o que 

se pretendia fazer como se pretendia fazer portanto os três Agrupamentos que falei, a 

partir daí deu indicações para arrancarmos com o processo eleitoral e a fazer a mesa de 

voto e fazer o regulamento do acto eleitoral e foi isso … toda a gente partiu sem saber 

para aquilo que ia. 

 

Que papel teve aqui a autarquia? 

 

A autarquia naquele momento não estava presente, mas sei também, que aceitou 

passivamente a situação. 

Aquilo partiu do nada está a perceber, nós tínhamos uma Delegação Escolar que 

era no rés-do-chão de um bairro social Bairro do Fundo do Fomento, e nós partimos 

sem termos instalações sem termos o mínimo de material para podermos trabalhar, e até 

me lembro de uma história muito engraçada sem preparação nenhuma portanto depois 
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houve eleições eu candidatei-me, por propostas de alguns colegas candidatei-me e 

depois mais tarde até dizia em tom de brincadeira, mesmo superiormente eu avancei 

para isto por amor e a gente… quando é um casamento por amor é um amor e uma 

cabana, os problemas surgem depois quando não há meios para avançar não é?  

Nós não tínhamos instalações eu ganhei as eleições por propostas de umas 

colegas avancei e tive bastantes apoios apresentaram-se três listas para a Comissão 

Instaladora e depois eu também não tinha conhecimentos a nível administrativo portanto 

pedagógico pois já tinha obrigação de os ter não é? Que era a minha área pois sou 

professora exerci sempre funções docentes até aquela altura tinha tido sempre turmas. 

A nível administrativamente comecei a ter problemas porque todo o processo 

que até então era da responsabilidade da Delegação Escolar passou para nós, nós íamos 

iniciar sem qualquer administrativo o que é que eu fiz, não tinha solução durante o mês 

de Agosto antes da tomada de posse só tomei posse nos primeiros dias de Setembro. 

Vou trabalhar entre aspas vou aprender para a Delegação Escolar com os colegas 

que estavam lá, foram impecáveis o professor Zé Carlos e principalmente o professor 

Rui que esses sim estavam na Delegação, com funções administrativas e que me 

ajudaram e eu fiz por aprender todo o processo que era obrigatório fazer desde a 

progressão dos professores á progressão da carreira o processamento de vencimentos, 

nem tanto porque depois esperaríamos por tanto tive que aprender uma série de questões 

que eram administrativas mas que eu teria que fazer por falta de pessoal, por exemplo a 

progressão da carreira os posicionamentos, tudo isto tive que me inteirar e muitas mais 

coisas não é … que a Delegação fazia até então. 

 

O Agrupamento foi iniciativa dos professores ou também houve interesses 

entre professores, pais e autarcas? 
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Como disse anteriormente a nível da autarquia eu vi aquilo como uma aceitação 

passiva portanto não foi uma iniciativa da autarquia mas depois também não se opôs 

deixou correr por parte dos professores não houve interesses foi proposto e sim senhor 

estamos cá para isso o interesse foi do Centro da Área Educativa os pais não tiveram 

qualquer interesse. Os pais não. 

 

Houve razões geográficas na constituição do Agrupamento? 

 

As razões geográficas partiram todas de uma base errada porque verificou-se que 

havia um grande desequilíbrio entre a constituição dos Agrupamentos a nível de alunos 

por exemplo o Agrupamento de Mirandela que ficou com um elevado número de alunos 

superlotado, enquanto que, o Agrupamento de Carvalhais ficou com um número 

reduzidíssimo o que não corresponde á área geográfica porque Carvalhais tinha uma 

grande área geográfica mas abrangia só escolas do meio rural e como estão 

desertificadas e imensas escolas com menos de cinco alunos. 

Apesar de ser geograficamente grande era todo o centro do concelho em número 

de alunos era reduzidíssimo ali deu a ideia que foi com papel, lápis e esquadro, que a 

divisão foi feita geograficamente foi feita mas não se olhou a mais nada só á parte 

geográfica. 

 

Na sua opinião quais as razões que justificam a constituição do 

Agrupamento? 
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As razões era uma busca de autonomia que nós não tínhamos, de facto o 

professor estava isolado, o professor do 1º ciclo trabalha isolado com reduzido número 

de alunos e esse isolamento pensava-se que seria quebrado com a constituição dos 

Agrupamentos, consequentemente a melhoria da qualidade de ensino foi realmente 

nossa aspiração é aumentar a qualidade de ensino acabando com o isolamento que é um 

grande obstáculo.  

Actualmente á sempre conflitos de interesses, porque nós vemos, aparentemente 

há um conflito de interesses por talvez culpa do Ministério da Educação, os professores 

pensam óbvio que acontece com o encerramento de escolas que a partir do próximo ano 

lectivo o que se vai verificar aqui em Mirandela vai haver diminuição dos postos de 

trabalho isso é obvio mas para mim considero isso uma economia é uma medida 

economicista porque os professores são sempre necessários ao trabalhar agora ao 

agrupar as escolas nos centros de acolhimento aos alunos do meio rural vão ficar poucas 

escolas abertas. 

Mirandela é um concelho muito grande a nível de distrito, penso que aí o que 

está na base são problemas de economia porque … e digo isto pelas medidas que 

entretanto o governo tomou, repare hoje a maior parte dos professores do 1º ciclo e não 

falo do pré-escolar porque mantém-se tudo como estava a maior parte dos professores 

do 1º ciclo, têm variantes em educação física têm variantes de inglês, áreas de expressão 

e o Ministério de Educação não vai aproveitar ninguém com a experiência do 1º ciclo 

para dar essas actividades.  

Transpôs para a câmara para evitar o Ministério da Educação ter 

responsabilidade sobre os professores e os professores por sua vez não iam buscar 

tempo de serviço nem qualquer tipo de vínculo ao Ministério da Educação, portanto ao 
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reportar para a autarquia a responsabilidade de contratar professores para o inglês para a 

educação física etc.  

Penso que é uma maneira do Ministério da Educação não querer criar vínculos 

com professores porque não é o concentrar alunos geograficamente que diminuía o 

número de postos de trabalho dos professores, se o Ministério da Educação tivesse o 

bom senso de ir buscar professores que já estão vinculados para dar essas áreas. 

 

Houve conflitos de interesses na constituição do Agrupamento? Se houve 

como se manifestaram?  

 

Aí, conflitos de interesses não houve nenhum o que surgiu foi depois, foi um 

bocado de mau humor entre dois Agrupamentos.  

Éramos dois Agrupamentos, horizontal de Mirandela e horizontal de Carvalhais a 

trabalhar numas instalações isiguas velhas, sem recursos, que era a eis delegação escolar 

e cada um em sua salinha portanto aquilo acabávamos por não ter espaço nem eles nem 

nós e nunca houve conflito com os colegas. 

Mas realmente começou o jogo do empurra, os colegas a dizer vejam lá se 

arranjais espaço para trabalhar e instalações porque aqui não cabemos todos e realmente 

eu dizia-lhe ao colega, mas o colega isto é assim que acontece a culpa não foi nossa 

avançamos de olhos fechados e ele também dizia e bem, mas nós temos que mostrar que 

trabalhamos e não podemos deixar ir isto a baixo não é? 

E foi o cabo dos trabalhos para arranjar instalações porque primeiro o nosso 

Agrupamento não tinha instalações que albergasse este tipo de serviço são escolas o 

máximo com duas salas de aula de plano centenário rural ou sem estarem tipificadas as 

escolas só tinham o máximo de duas salas de aula não tinham condições para isso e 
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depois o colega e eu também não queríamos dar o braço a torcer porque poderiam dizer 

que não éramos capazes de avançar porque também nós estávamos um bocadinho na 

contingência de sermos vistos como incapazes e o colega até me dizia já se comenta em 

vários locais, do país e não só no distrito que é um caso de risota de os Agrupamentos 

trabalharem e estarem encaixotados no mesmo espaço e eu respondia-lhe, Zé Carlos 

também é bom que se saibam os erros que se cometem para evitar erros futuros, mas 

realmente vamos avançar até que mais da minha parte até do que no CAE, eu telefonava 

e eles não me davam resposta. 

Conseguimos mudar para as instalações da escola secundária de Carvalhais veio 

cá na altura o Senhor Coordenador adjunto Victor falou com o Presidente do Conselho 

Executivo de Carvalhais ele muito relutantemente, tenho que dize-lo a verdade e apesar 

de ser uma excelente pessoa, mas naquele momento como se verificava o que veio 

acontecer, uma ameaça para o encerramento para a escola de Carvalhais não é… que 

está fechada, já ele sentiu a nossa presença como alguém que lhe ia tirar espaços e que 

ia contribuir para o encerramento daquela escola. 

Então ele tinha imensos espaços no entanto deu-nos aqui uma sala ampla onde 

tinha sido o antigo bar e foi aí que ainda teve o cuidado de a mandar pintar e foi aí que 

nós começamos a trabalhar depois diligências por parte da câmara que nos fizeram uma 

divisória, ainda é o que existe e existirá até ao dia 21 de Agosto de 2006 o Agrupamento 

acabar. 

A muita pressão, muito trabalho para a câmara nos instalar a divisória que 

separou o espaço que iria ser ocupado pelo Conselho Executivo do espaço que iria ser 

utilizado pelos serviços administrativos, foi horrível porque nós não tínhamos meios e 

mais ninguém se importou, eu assumi a instalação do telefone a rede para fax que não 

tínhamos, pois consegui que a câmara pagasse porque a DREN não queria saber se 
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tínhamos telefone ou não eu assumi a instalação dele e procurei ajuda para quem 

pagasse, nós não tínhamos material nenhum algum material que havia tinha sido levado 

para a ex-delegação escolar mas era muito pouco só algum mobiliário. 

E tínhamos este problema, o gabinete de gestão financeira, que só nós atribuía 

um orçamento quando estivéssemos a elaborar vencimentos, que só que para elaborar 

vencimentos nós tínhamos que ter condições para isso então havia ali uma “pescadinha 

de rabo na boca” não sabia como é que havia de conseguir isso. 

Entretanto o CAE coloca-nos lá um chefe de serviços, que nunca trabalhou 

estava de baixa há vários anos, é uma pessoa que chegou lá no 1º dia e pegou no seu 

processo esteve todo o dia com ele, não para ver o que ia fazer para no dia seguinte não 

voltar era o chefe de serviços.  

Depois lá conseguimos quase passado 9 meses que viesse uma administrativa 

que é um grande problema dos Agrupamentos horizontais arranjar pessoal executivo 

mas com qualidade porque eles só podiam sair de outras escolas com a autorização dos 

respectivos conselhos Executivos ora … se eram bons profissionais não os libertavam 

não é? 

Lógico se eram maus deixa-te ir, … bem mas por uma questão de amizade entre 

a pessoa e alguns elementos com quem estava a trabalhar e o CAE Conseguimos uma 

administrativa lá para o Agrupamento, uma administrativa que começou por aprender 

porque a área dela não era essa, a processar vencimentos nós tínhamos que começar a 

arrancar com os processamentos de vencimento e isso tudo para podermos ter a verba 

para podermos ter orçamento a gestão financeira posso dizer desde o papel timbrado a 

envelopes ao 1º regulamento interno isso teve que ser tudo feito após o horário porque 

nós não tínhamos computador nem papel. 
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Os carimbos foram pagos por mim e por uma vice-presidente Maria José 

portanto nós aí andávamos a por um pouco daquilo que era nosso não só tempo, 

disponibilidade de boa vontade mas também entramos com muito dinheiro, porque não 

havia maneira daquilo se resolver era um impasse que nós não conseguíamos ultrapassar 

se assim não fosse depois começamos a processar os vencimentos e aí já tivemos direito 

a um orçamento anual do (g f). 

 

Quem liderou a constituição do Agrupamento? 

 

Como anteriormente já disse foi o CAE, através das instruções da DREN. 

 

Qual a sua opinião acerca da articulação entre professores dos diferentes 

níveis de ensino? 

 

A articulação entre professores penso que a nível do mesmo grau de ensino, esta 

articulação começou-se a verificar, apesar de algumas dificuldades, começou-se a 

verificar algum trabalho de grupo, a trabalhar com os mesmos objectivos para o projecto 

educativo. 

Só que notei sempre até porque havia, 2 conselhos de docentes do pré-escolar e 

1º ciclo e na altura embora em número reduzido dos EBMS, notei sempre um grande 

fosso entre o pré-escolar e o 1º ciclo penso que neste momento ainda não está 

ultrapassado não falo noutros graus de ensino porque não tínhamos, porque era 

Agrupamento horizontal presentemente acho que há um grande conflito entre estes 2 

graus de ensino refere que o pré-escolar e o 1º ciclo, quanto a mim, não trabalham para 

o mesmo fim. 
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Há sempre questões mínimas que entravam por certo e ainda hoje noto a questão 

das reuniões o pré-escolar termina as aulas muito mais tarde que o 1º ciclo entretanto 

quer que o 1º ciclo aguarde que ele termine para começar as reuniões gerais por sua vez 

o 1º ciclo considera que as reuniões gerais do 1º ciclo não devem ter que esperar que o 

pré-escolar acabe. 

Depois a questão de verbas que a DREN e as Direcções Regionais que dão para 

o pré-escolar, por sua vez está na lei que são do pré-escolar e do 1º ciclo por sua vez 

chega por não receber nada penso que há ali ainda muitos atritos. 

 

A sua opinião acerca da articulação entre escolas? 

 

Esse é outro problema muito grave porque o que existia e o que existe é: 

isolamento, são escolas isoladas o Agrupamento começou a funcionar com as escolas 

como estavam, formou se o Agrupamento mas a nível de agrupar alunos de concentrar 

alunos e isso não se verificou. 

Cada escolinha continuou a trabalhar como até então e nós tivemos muitas 

dificuldades porque nós só podíamos quebrar esse isolamento com meios de transportes, 

portanto o projecto educativo previa o plano anual de actividades, previa actividades 

para serem feitas em grupo de maneira que as escolas e os alunos agissem entre si 

trabalhassem nesse sentido o grande problema é nos transportes para as crianças. 

É um conselho geograficamente grande e estivemos sempre dependentes da boa 

vontade da autarquia mas sempre conseguíamos, era sempre aquela coisa de pedir 

sempre a pedir transporte, vamos fazer aquela actividade que está no plano anual a ver 

se nos concediam transporte a câmara acabava sempre por nos ceder mas nós sentíamos 



 11 

que era uma cedência assim por boa vontade, não havia nada que a obrigasse nós não 

exigíamos nós pedíamos e assim íamos andando. 

 

Qual a sua opinião acerca da forma de gestão do Agrupamento face ás 

escolas que integra? 

Que vantagens? 

Que inconvenientes? 

 

Vantagens / inconvenientes, neste momento o Agrupamento acabou 

naturalmente portanto já houve eleições o Agrupamento horizontal de Carvalhais foi 

extinto assim também o de Mirandela para surgir um outro, que resulta da fusão dos 

Agrupamentos. 

Acerca da forma de gestão era uma coisa que a mim me incomodava muito, é 

que eu estava de presidente do Conselho Executivo, tínhamos os serviços 

administrativos e no entanto à minha volta não havia crianças repare, aquilo era no 

monte porque entretanto a escola secundária de Carvalhais foi extinta, ainda se vi-a por 

lá uns miúdos de outra escola outro grau de ensino que era secundária, metia-me imensa 

confusão, nós sermos um Conselho Executivo e termos serviços administrativos e no 

entanto não vermos um único aluno a não ser quando nos deslocávamos ás escolas e 

quando fazíamos actividades em grupo. 

É um órgão de gestão completamente isolado das escolas, dos alunos e dos 

professores, os professores tinham que vir ter connosco ou nós com eles os alunos 

igualmente porque as escolas mantiveram-se no mesmo sitio aqueles serviços foram 

instalados ali como podiam ser instalados noutro sitio qualquer, integrados em qualquer 

escola e portanto era uma coisa à distância, era muito difícil. 
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Que vantagens? 

 

As vantagens realmente só ao nível pedagógico podia ter havido porque 

começou se a trabalhar com base no mesmo projecto educativo, fizeram-se coisas muito 

interessantes envolvendo todo o Agrupamento pouco de qualidade que realmente houve 

havia boas iniciativas boas colaborações dos colegas que eram impecáveis envolviam-se 

alunos e encarregados de educação e a parte pedagógica penso que melhorou um 

bocado pelo menos quebrando os isolamentos. 

 

Que inconvenientes? 

 

Inconvenientes já referi atrás não se compreender estarem a gerir uma escola que 

está a dezenas de quilómetros de nós do (Executivo). 

 

Como se estabelece a comunicação entre as escolas atendendo à distância 

geográfica? 

 

Portanto o órgão Executivo, era através do correio ou do telefone era a única 

forma que tínhamos. 

 

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

gestão do Agrupamento: há mais envolvimento ou menos? 

 

Os professores a partir dessa experiência penso que ficaram motivados porque 

viu-se que houve maior interesse das pessoas e falo ao nível do 1º ciclo e do pré-escolar 
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em aprender mais sobre o assunto começaram a surgir pós graduações mestrados, e vi 

que realmente que há muito professor interessado nesse processo vão frequentar e vão 

ficar com a formação necessária para integrar órgãos de gestão que eu não tinha. 

Não tive formação nenhuma nessa área, era a minha experiência, a minha 

experiência de ter estado, ocupava o cargo de directora de escola portanto aqui na 

cidade escola com 200 alunos, escola nº 1, era mais a minha experiência e a minha 

pesquisa que me levava e alguns telefonemas que fiz em caso de dúvidas, nunca tive 

problemas de as expor onde achava que ia ter a resposta adequada. 

Hoje os professores realmente também estão a passar os Agrupamentos todos a 

verticais e ao professor do 1º ciclo e ao educador de infância estão a procurar saber 

fazer e tirar formação e estão se a entusiasmar e a querer integrar nesses órgãos. 

Actualmente o apoio que têm, são aqueles que o vão buscar ás escolas superiores 

porque a nível de estruturas do Ministério da Educação penso que não.  

Ainda hoje penso que não têm esses apoios porque por exemplo quando 

começamos penso e não quero errar que foi o único concelho que não ficou com a 

antiga delegação a trabalhar para apoio ao arranque das comissões executivas e dos 

Agrupamentos, nós ficamos sem qualquer tipo de apoio porque os elementos que 

estavam na delegação escolar de Mirandela formaram uma lista concorreram e 

ganharam para o Agrupamento de Mirandela. 

Sei que depois houve uma tentativa de colocar alguém na delegação escolar, por 

destacamento, só que não houve verba nós trabalhamos sem rede porque nos outros 

concelhos a delegação escolar manteve-se um ano para apoio, transferência de serviços, 

no nosso caso não houve isso, pedia como disse atrás, tive de ir buscar resposta alguma 

situação que surgisse e que eu não soubesse ia junto do CAE da DREN eu ia até a 
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Direcção Regional dos Recursos Humanos por acaso era um problema que eu nunca 

tive foi de telefonar a saber, que partisse dele o apoio isso nunca … não tivemos. 

 

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

professores? 

 

Teve efeitos positivos e efeitos negativos.  

Pela experiência que tenho já houve efeitos positivos porque há um objectivo 

comum a nível pedagógico e esse objectivo comum e então, à muito mais trabalho de 

grupo, há mais projectos colectivos portanto todos se interessam todos trabalham isso é 

óptimo principalmente aí ainda não se atingiu o estádio desejável mas penso que esse 

caminho é para isso. 

O que vou dizer é normal em qualquer sociedade, em qualquer grupo, a questão 

das eleições invalidades formam-se grupos que tentam portanto fracções pois umas 

colidam com outros, tentam empatar o serviço do outro ou destruir mas isso já é má 

formação cívica do professor não é culpa do sistema. 

 

Considera que houve melhorias no processo educativo? 

 

Algumas ao tentar acabar-se com o isolamento, agora no próximo ano com o 

encerramento das escolas com poucos alunos se for bem implementado, se não for bem 

implementado não resulta eu estou a ver alunos que saem da sua escola e vão para 

outras exactamente com as mesmas condições da escola que largaram. 

Acho um disparate quando se transfere alunos para outras escolas e são 

transportados, tem que se dar almoço isso não chega, tem que haver recursos 
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pedagógicos didácticos tem que haver isso tudo espero para ver… porque as instalações 

não vejo nenhuns alunos que vão buscar melhores condições de instalações. 

Não vejo porque a escola, conheço o parque escolar de todo o concelho e não 

vejo nenhum órgão que esteja a mudar para as escolas com melhores instalações não há 

nenhuma.  

Não sei se Carvalhais depois onde funciona agora o conselho executivo onde 

estão algumas salas vão ser libertas para acolher alunos de escolas que encerram. 

Não sei que condições vão ficar de resto não sei realmente não sei porque nas 

nossas escolas têm, enquanto que, o pré-escolar tem verbas apoios, das autarquias 

porque é a menina dos olhos da autarquia foram eles que criaram, a maior parte têm 

muito apoio financeiro o educador tem dinheiro para comprar todo o material 

pedagógico que acha necessário o pré-escolar o que eu vejo infelizmente estou acabar o 

31º ano de serviço as nossas escolas estão equiparadas com o mesmo material do tempo 

do Salazar quando as construiu com a agravante desse material ter desaparecido ou estar 

desactualizado não vejo em nenhuma escola material didáctico se não for o professor a 

comprá-lo. 

Se quiser um tangram, qualquer coisa, tem de ser o professor a comprar e a usar, 

acabam as aulas e trá-lo para casa, porque nas escolas que estou não vejo alguém, quer 

seja a autarquia quer o governo, tirando o computador, que existe nas escolas a 

respectiva ligação á Internet a impressora, eu não vejo geoplano, não vejo mapas novos, 

não vejo material didáctico que hoje é indispensável e que antigamente não era 

conhecido não trabalhávamos com ele. 

Hoje com as acções de formação de matemática muito boas, mas os professores 

para executarem nas suas salas de aula, o que estão aprender nas acções de formação de 

matemática têm que lhes comprar material. 
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Portanto a nível de material as escolas estão sem nada dependendo do professor 

o perfil do professor não sei se será profissionalismo porque nenhum profissionalismo é 

obrigado a comprar material que precisa no seu local de trabalho, eu não sei se o senhor 

ministro, o senhor director regional, os regionais também se têm que comprar o material 

que precisam no seu local de trabalho se os levam para o seu local de trabalho o 

professor tem que comprar porque se não, o professor não trabalha. 

 

Pensa que a implementação do Agrupamento teve reflexos na relação entre 

a escola e a comunidade? 

 

Os reflexos não teve muitos porque é assim nós tivemos que construir 

primeiramente uma assembleia de escola para a elaboração e aprovação do 1º 

regulamento interno entretanto os membros participaram para integrar a assembleia de 

escola também os representantes dos encarregados de educação. 

O que é, são escolas isoladas e quando tínhamos reuniões eu via que as pessoas 

até tinham dificuldades em deslocar-se para as reuniões até são ao fim do dia quando o  

professor está livre, mais liberto os pais têm dificuldade em arranjar transporte ao local 

da reunião são pessoas  do meio rural os transportes públicos aqui vêm uma vez ao dia e 

é muito bom, quase já não há nas aldeias e para  virem á reunião se não dispõem de 

transporte próprio isto é um obstáculo outro obstáculo eu fazia reuniões tinha o cuidado 

de fazer as reuniões com os pais até para eleger os seus representantes. 

Eu representava em acetatos para os fazer compreender, o seu papel na 

assembleia de escola procurava até que fosse distribuído por todas as escolas o contacto 

do seu representante na assembleia do Agrupamento. 
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Lá está, o encarregado de educação se tivesse um problema que precisasse de 

contactar o representante dos pais na assembleia de escola ia se dirigir a uma pessoa 

ainda mais estranha do que o professor ou o presidente do Conselho Executivo, porque 

era de outra localidade porque nunca o tinha visto ou se viu foi uma vez quando o 

elegeram e acabava por ser ainda mais estranho que o pessoal docente. 

É um problema muito grande porque os pais realmente não têm poder de 

reivindicativo, porque o próprio sistema não dá às crianças, devido ao seu nível etário, 

não podem exercer os seus direitos a não ser por meio de encarregados de educação, que 

o fazem, mas os encarregados de educação também estão demasiados limitados. 

Primeiro por uma questão de cultura, por respeito pela professora, não quer que 

o aluno seja prejudicado por falar e depois porque ainda não criaram aquela cultura 

reivindicativa, porque não têm possibilidades disso, se estão isolados na aldeia os 

representantes são de outra localidade não têm oportunidade de discutir os assuntos 

juntos a esse isolamento leva a que realmente, infelizmente os pais tenham pouco ou 

nenhum poder na assembleia de escola. 

 

Considera que houve condições para proporcionar a participação de todos 

os intervenientes no processo educativo? 

 

O que acabei de dizer os encarregados de educação não têm, não tinham no 

actual sistema, o Agrupamento horizontal não tem pelas razões do isolamento que 

vivem e as dificuldades de se encontrarem e debaterem certos assuntos lembro-me que, 

não fui eu, foi um grupo de colegas do Agrupamento que durante um ano que fizeram 

algumas reuniões entre os encarregados de educação e depois periodicamente 

convidavam 1 pessoa para ir falar sobre determinado assunto as pessoas tinham que se 
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deslocarem á sede do concelho porque nem sequer onde a gente tinha o conselho 

Executivo tinha 1 sala para fazer 1 reunião tínhamos que pedir aqui o auditório 

municipal onde as reuniões eram realizadas e até na casa do professor 

Lembro-me que uma vez, o Doutor Rui que era o representante da Associação 

de pais da Luciano Cordeiro e aquilo começou portanto a falar da sua experiência na 

assembleia de Agrupamento, portanto começou haver uma informação aos encarregados 

de educação do seu papel no sistema educativo que não tinham e a partir daí houve 

outros temas e notei que no princípio era dez depois quinze e depois vinte. 

O que nunca houve no Agrupamento foi uma associação de pais, devido ás 

características geográficas por exemplo em Mirandela há uma associação de pais 

legalmente organizada, unida, tem os seus representantes as pessoas fazem as sua 

reuniões, têm possibilidades de se encontrarem e discutirem. 

Os nossos encarregados de educação não tinham essas possibilidades. 

 

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

em não agrupamento? 

 

As mudanças foram todas a nível pedagógicas, a partir do projecto educativo que 

havia um envolvimento de todos, havia uma caracterização do Agrupamento íamos 

directamente trabalhar os nossos problemas que eram bem característicos. 

Portanto depois conseguimos elaborar um projecto educativo, um plano anual de 

actividades que viesse ajudar de qualquer maneira a resolver o problema para que o 

projecto que foi elaborado não é, … que são resultados que não se verificam ao fim de 

um ano nem de dois. 
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A nível pedagógico melhorou-se, até porque o professor que trabalha só para si 

ás vezes não digo que se “desleixa “o professor não se desleixa, não brilha tanto como 

se estiver ao pé de outras colegas ou de outra comunidade educativa portanto o 

professor aí dá mais brio dá mais um bocadinho, para que as coisas ainda saiam melhor 

do que o costume e aí ele fez bem e eu também vou fazer melhor e então essa 

competição, essa competitividade saudável ajuda a melhorar o processo de ensino/ 

aprendizagem. 

Aquelas actividades do projecto área / escola e aí saiem coisas muito engraçadas, 

porque depois há um empenhamento e sabemos que é bom trabalharmos uns com os 

outros, porque aprendemos com os outros. 

Uma questão que colocava aos colegas, exponham, digam o que fizeram de bom, 

mas digam também onde tiveram dificuldades, porque as nossas dificuldades foram ou 

também são as de outros e em conjunto as dificuldades possam ser ultrapassadas com 

sugestões com conselhos, uma diz: eu já fiz assim e saiu-me mal, mas tentei de outra 

maneira. 

Por isso o professor deve aproveitar este modelo de organização, a nível 

pedagógico, para também mostrar aquilo que fez de bom, mas também ter um ambiente 

favorável, de lhe dizer onde tem as suas dificuldades e procurar ajuda entre os que a 

rodeia, porque não há ninguém, que não tenha dificuldades e nós temos que as procurar 

e dar soluções junto dos colegas, ou se não forem as colegas que conheçam alguém que 

possa ajudar e aí é que o sistema educativo evoluiu. 

 

Globalmente, considera esta nova forma organizativa mais vantajosa do 

que o não agrupamento? Porquê? 
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Ora, é assim, enquanto ao Agrupamento horizontal de Carvalhais não considero 

haver uma gestão própria o conselho executivo trouxesse mais-valias porque se havia 

mais valias a nível pedagógica de outra forma de organização também as poderia trazer.  

Eu quando saí do Agrupamento pensava-se que o Agrupamento iria passar a 

vertical, aí sim eu achava que havia mais vantagens. 

Em Agrupamento vertical tem mais vantagens, na articulação entre os diversos 

ciclos porque um Agrupamento horizontal o aluno conforme nós estamos a trabalhar o 

aluno concluía o 1º ciclo e ia para o 5º ano mudava de agrupamento, portanto a tal 

continuidade e articulação entre ciclos não se verificava. 

Não existia portanto um agrupamento vertical claro que ainda lá umas certas 

rejeições mas com o tempo e conforme houver uma habituação ao actual sistema e que 

professores do 1º ciclo e do pré-escolar sejam encarados como alicerces do ensino das 

crianças não é… alicerces do pré-escolar depois o 1º ciclo ah! … bem dado, com as 

competências adquiridas, as próprias competências que se consideram essenciais  

Tudo isso permite um melhor 2º ciclo etc. é um processo em dominó, portanto 

como negativo como positivo e portanto 1º o professor do 1º ciclo tem que ganhar, o 

professor tem-no, não é reconhecido por outros graus de ensino e quando o professor 

por outros do 2º ciclo verificar que o professor do 1º ciclo é imprescindível para o aluno 

do 2º ciclo, do 3º ciclo, deste processo, aí à uma aceitação mesmo aí já do chamado 

professores do primário, como eles dizem educadores do pré-escolar. 

Aí se houver essa aceitação dos reconhecimentos também do seu valor no 

processo educativo e desenvolvimento da criança e aí começaram todos a trabalhar o 

mesmo objectivo na mesma direcção com o único objectivo que é o sucesso do aluno a 

qualidade de ensino e ao verificarmos isso, haver realmente uma colaboração diálogo, o 
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remar no mesmo sentido, a remar em sentidos opostos muitas vezes acontece isso entre 

graus de ensino diferentes não é, … vai-se remar na mesma direcção, e sentido oposto. 

Isso muitas vezes acontece isso em diferentes graus de ensino vai-se muito bem, 

na mesma direcção e depois em sentido oposto e quando os professores conseguirem 

trabalhar o mesmo objectivo e em conjunto isso levará a óptimos resultados neste 

momento continua haver mesmo do pré-escolar para o 1º ciclo do 2º ciclo para o 3º 

ciclo há ali um fosso que separa os professores. 

 

Como vêem os professores a manutenção do Agrupamento Horizontal face 

aos Agrupamentos Verticais? 

  

Como lhe disse neste momento não sei se a partir de Setembro se haverá algum 

Agrupamento acabam os Agrupamentos Horizontais no distrito de Bragança, penso que 

não estou errada, o ultimo que não resistia era o Agrupamento Horizontal de Carvalhais 

eu por minha vez saí de lá por diversos factores mas também penso que aquilo estava a 

estagnar e se não passá-se a vertical ele acabava por morrer eu dizia: ou cresce ou 

desaparece, era assim uma expressão um pouco popular, mas que queriam reduzir tudo 

porque o número de alunos no meio rural continua a diminuir não é…  

Ao não crescer … nós tivemos uma reunião com o director regional adjunto em 

finais de 2003 em que se previu o Agrupamento passar a vertical evitando a supérflua 

lotação do Luciano Cordeiro criando ali instalações porque aquilo era uma escola 

secundária que foi extinta que eu direi que não tem óptimas instalações mas tem ali 

terreno para dar e vender e que com poucos investimentos conseguiriam fazer ali um 

grande centro escolar a partir da construção do centro escolar e transformando numa 

escola integrada em que houvesse pré-escolar 1º ciclo e 2º ciclo com as condições todas 
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que se desejavam, o Agrupamento crescia e tornava-se vertical num processo natural 

iam ser os próprios alunos que iam continuar. 

O que aconteceu não sei ,… porque eu entretanto saí, o Agrupamento Horizontal 

simplesmente morreu não tinha  capacidade neste momento o Agrupamento Horizontal 

de Carvalhais conforme está previsto para Setembro e se o Agrupamento se mantivesse 

teria 8 a 10 escolas do 1º ciclo,,não estou a contar os jardins de infância não é. 

Só 8 pessoas, estavam no conselho executivo e do  serviço administrativo  e 

pessoal não docente lá, daqui a nada era tantas as escolas como número de pessoas 

necessárias para assegurar o funcionamento dessa escola, eram 3 pessoas no conselho 

executivo, 3 a 4 pessoas nos serviços administrativos e 1 auxiliar da acção  educativa  

que está lá, 

Portanto economicamente reconhecemos, que não é desejável que não era viável 

não conseguiu crescer desapareceu porque o número de alunos também diminuiu e não 

se justificava realmente se um dos objectivos e a articulação de graus de ensino com o 

115A/98 e com todas as leis e despachos que conhecemos essa articulação ali não havia. 

 

Qual a sua opinião acerca do funcionamento do Agrupamento?  

 

Já fui dando o funcionamento do Agrupamento as escolas já eram isoladas com a 

concentração de alunos este isolamento de certeza que vai ser quebrado lamento apenas 

que o Ministério não tivesse ir buscar os professores que já têm experiência no 1º grau 

de ensino e que têm competência também para dar essas actividades do inglês, educação 

física etc. de não os ter ido buscar ao seu próprio quadro e isso é uma medida 

economicista que vai prejudicar o sistema educativo da maneira que eles pretendem. 
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Quais os aspectos que considera menos positivos? 

 

Acabou por ser um conselho Executivo e os serviços administrativos que caiu, 

acabou por ter o mesmo problema, que as escolas que integravam esse Agrupamento, 

acabou também por estar isolado. 

O conselho Executivo e os serviços administrativos estavam isolados como 

estavam também qualquer outra escola o isolamento que se pretendia quebrar agravou-

se e porque também foram outros órgãos que estavam isolados isso não pode ser … os 

Conselhos Executivos nunca existiram para os alunos e para os encarregados de 

educação. 

Os Conselhos Executivos apenas existiam para os professores, tirando um caso 

ou outro e era através de iniciativa nossa que convocávamos reuniões, ou o professor 

que nos convidava ou havia necessidade ou problemas que os obrigava a deslocarem-se 

ás escolas porque ninguém pagava as deslocações, nós íamos sempre que uma colega. 

Se houvesse um problema que o justificasse, então aí os miúdos viam os 

elementos do Conselho Executivo, o mesmo podia ser o elemento do centro de saúde ou 

elemento que considerava os elementos do Conselho Executivo, era um elemento do 

Conselho Executivo como podia ser do centro de saúde como podia ser elemento do 

CAE. 

Aquilo, que desejável não sei, se os outros Agrupamentos o conseguiram fazer 

mas tem as seus representantes nos órgãos de gestão que podem trabalhar para isso, mas 

o Conselho Executivo não pode ser um Conselho Executivo dos professores, Conselho 

Executivo dos alunos dos professores e ter uma relação de proximidade com os 

encarregados de educação essa parte falhou completamente, até porque ás vezes 

conseguia estabelecer relações de amizade com algumas pessoas, porque eram mais 
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interessadas porque tinham mais meios económicos que os permitia ir ás reuniões 

porque tinham meios de transporte próprio. 

Claro que só nos encontrávamos uma vez por mês nas reuniões, aqueles que 

eram assíduos, mas depois tudo isso se transformava com o tempo não tínhamos 

crianças á nossa beira não é … estava cada um no seu cantinho e nós temos que ver uma 

coisa que eu digo sempre, um Conselho Executivo não pode funcionar para os 

professores integram a escola, como as crianças também integram a escola. 

O principal objectivo da educação são as crianças e o que eu vejo infelizmente, é 

que os Conselhos Executivos e também porque a lei permite a constituição, a lei permite 

isso os Conselhos Executivos que se preocupam muito em agradar aos professores. 

Até um problema que tive com a colega do pré-escolar, que fez comigo o 

Conselho Executivo que eu dizia: ela a sindicalista do pré-escolar no conselho 

Executivo, ela portanto sentia-se ali, como representante do pré-escolar do Conselho 

Executivo, porque ali permitia que estivesse uma educadora presente, e ali está para 

defender os interesses porque representou o pré-escolar. 

Não há uma visão global da escola integrando os diversos níveis de ensino e 

ainda há penso que isto é um problema que se mantém ainda não existe o Conselho 

Executivo ao serviço da escola com o principal objectivo os alunos, não vejo isso 

infelizmente. 

Portanto á ali os encarregados de educação, depois depende do profissionalismo 

dos docentes, penso que havia de haver mais peso dos encarregados de educação na 

eleição dos Conselhos Executivos se isso se mantiver, tem de haver porque assim quer 

queiramos quer não somos humanos e erramos e quem vota é que tem que ter a nossa 

consideração não é, … quem votou em nós isto temos que dizer francamente porque eu 

estive lá e agradeço às colegas do fundo do coração terem depositado em mim essa 
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confiança, mas reconheço que depois há um certo constrangimento ás vezes em abordar 

o assunto com alguma imparcialidade e então quem fica a perder é o aluno mas 

realmente isso acontece.         


