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Quando falamos/pensamos no ensino privado, vem-nos logo à cabeça ideias pré-

concebidas de meninos muito bem comportados e todos vestidos de igual. 

Professores muito velhos e rigorosos. 

Mas assim como o mundo evoluiu, também os colégios privados mudaram… os 

meninos, são crianças normais, que brincam, falam, saltam e fazem coisas normais, 

e os professores, ainda que continuem a primar pelo rigor, são jovens e dinâmicos. 

O mundo dos colégios privados mudou desde a sua criação, para o bem da 

educação em Portugal. 

O Ensino Privado cresceu, tal como cresceu o Ensino Público, contudo, o ensino 

privado conseguiu sedimentar-se e hoje em dia, se dermos uma vista de olhos pelo 

ranking das melhores escolas do ensino secundário, nos lugares cimeiros a 

esmagadora maioria são colégios privados, muitos deles católicos. 

Quais são as lógicas de ação para que se consiga manter o mesmo colégio tanto 

tempo nos lugares de topo? Qual é o papel do Diretor em todo esse processo? São a 

algumas destas respostas, que de uma maneira geral, este relatório pretende dar 

resposta. 

 

Palavras – Chave:  

Ensino privado; Lógicas de ação; Gestores Escolares 
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When we speak/think in private education, it comes to our mind the prejudices 

about children’s good behavior, dressing uniforms, all alike and the teachers as very 

strict and old people. 

But just as the world has evolved, private schools also changed… boys are 

normal children who play, talk, jump and do normal things, and teachers, however 

strict, they are young and dynamic. 

The world of private schools has changed since its inception for the good of 

education in Portugal. 

Private education grew as well as the public school evolved, however, the private 

school has settled up and today, if we take a look at the ranking of the best 

secondary schools, we find out that most of the top positions are overwhelmingly 

occupied by prestigious private schools, many of them with catholic affiliation. 

What are the logics of action so that the same private institution may stay at the 

top of the rankings for so long? What is the role of the diretor in the whole process? 

This report intends to answer some of these questions 

 

Keywords: 

Private Education; Logics of Action; School Diretor 
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Como licenciada em Ciências da Educação, curso que está inserido no processo de 

Bolonha, deparei-me com a possibilidade de prosseguir os meus estudos no Instituto de 

Educação integrando um mestrado numa das vertentes das Ciências da Educação. Desta 

forma, a minha opção recaiu pela área da Administração Educacional, porque durante 

toda a Licenciatura as unidades curriculares que mais me despertaram interesse foram as 

da referida área, e também porque o campo de intervenção da Administração 

Educacional vai ao encontro dos meus objetivos pessoais e profissionais, uma vez que é 

uma área muito abrangente, dando-nos alguma margem de manobra na escolha da nossa 

área profissional, que pode ir desde as escolas à administração central e local, passando 

pelas empresas. No segundo ano do referido Mestrado, deparei-me com três opções de 

escolha: fazer uma dissertação de mestrado, desenvolver um trabalho de projeto e/ou 

realizar um estágio e elaborar o relatório do mesmo para posterior defesa. Decidi-me 

por realizar um estágio curricular integrando um projeto de investigação. Deste modo 

pude inserir-me no mercado de trabalho e ganhar alguma experiência profissional. 

Este documento relata o estágio curricular desenvolvido no colégio de Santa 

Doroteia que contemplou um projeto de investigação que foca o tema das lógicas de 

ação nos colégios privados.  

Este relatório está dividido em três grandes partes: em primeiro lugar, faço uma 

contextualização do lugar ensino privado em Portugal e a sua evolução. No segundo 

capítulo, enumero e descrevo de forma sucinta as atividades desenvolvidas durante o 

tempo de estágio, bem como a caracterização da instituição que acolheu o meu estágio. 

Na terceira parte, é onde descrevo o meu projeto, fundamentando-o teoricamente 

abordando temas essenciais e pertinentes para o contextualizar, e onde descrevo as 

metodologias utilizadas e os processos de análise de dados, bem como a apresentação 

desses resultados. No final faço uma reflexão final sobre o meu estágio. 

Por motivos ecológicos, na versão impressa deste relatório, encontram-se apenas os 

anexos referentes ao projeto de investigação (guião da entrevista, protocolo e respetiva 

análise de conteúdo), Na versão digital encontram-se os anexos completos. 

 

Introdução 
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1 - A Educação em Portugal 

O sistema educativo em Portugal é regulado pelo Estado através do Ministério da 

Educação e da Ciência. O sistema de educação público é o mais usado e o mais bem 

implementado, existindo também escolas privadas em todos os níveis de educação. 

Em Portugal, a educação é iniciada, obrigatoriamente, para todos os alunos aos 6 

anos de idade (podendo iniciar-se aos 5, caso o aluno faça 6 anos no ano de entrada). 

A escolaridade obrigatória é de 12 anos. 

O Ensino Básico está dividido em três ciclos: 

 1ºCiclo (1º ao 4º anos) 

 2ºCiclo (5º e 6º ano) 

 3ºCiclo (7º ao 9º anos) 

O ciclo seguinte é designado por Ensino Secundário (10º,11º e 12º anos) e tem um 

sistema de organização próprio, diferente dos restantes ciclos. 

 

1.1 - Estrutura do Ensino 

1ºciclo 

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Optativas Avaliação 

Matemática 

Português 

Estudo do Meio 

Ed. Física 

 

                    -                 

                                 

Muito Insuficiente – 

Excelente 

Exames Nacionais 

(português e matemática) 

no final do ciclo (4ºano) 

 

 

 

Capítulo I 

A Educação Privada em Portugal  
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2ºciclo 

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Optativas Avaliação 

Português 

Matemática 

História e Geografia 

Ciências Naturais 

Ed. Física 

Ed. Musical 

TIC 

Ed. Visual e Tecnológica 

Área não curricular – 

Estudo Acompanhado 

Educação Moral Religiosa e 

Católica 

I Língua Estrangeira: 

 Inglês 

 Francês 

 Espanhol 

Escala - 1 a 5 

 

Testes – Muito 

Insuficiente a Excelente 

 

Exames Nacionais 

(português e 

matemática) no final do 

ciclo (6ºano) 

 

 

 

3ºciclo 

Disciplinas 

Obrigatórias 

Disciplinas Optativas Avaliação 

Português 

Matemática 

História 

Geografia 

Ciências Naturais 

Ciências Físico-química 

Ed. Física 

TIC 

I Língua Estrangeira 

Educação Moral Religiosa e 

Católica 

II Língua Estrangeira: 

 Inglês 

 Francês 

 Espanhol 

1 Disciplina: 

 Ed. Visual 

 Ed. Tecnológica 

 Dança 

 Teatro 

Escala – 1 a 5 

 

Testes – Muito 

Insuficiente a Excelente 

 

Exames Nacionais 

(português e 

matemática)) no final do 

ciclo (9ºano) 
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Ensino Secundário 

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Optativas Avaliação 

Português 

Filosofia 

Ed. Física 

Língua Estrangeira (I/II) 

Ciências e Tecnologias: 

 Matemática A 

 Físico – Química  

 Biologia e Geografia 

Artes Visuais: 

 História da Arte 

 Geometria Descritiva 

 Desenho 

Ciências Sócio-Económicas: 

 Economia 

 Matemática 

 Geografia 

Línguas e Humanidades: 

 Geografia 

 História 

 Matemáticas Aplicada 

às Ciências Socias 

 Escala – 0 a 20 

 

Exame Nacional a 

Português (12ºano) e às 

disciplinas específicas 

de cada curso (estes 

exames podem ser 

realizados n 11º ano ou 

12º ano) 

 

1.2 - O Sistema de Ensino Privado 

De acordo com o decreto de lei de 9/79 entende-se por escolas públicas, escolas 

particulares e escolas cooperativas: 
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 Escolas públicas – cujo funcionamento seja da exclusiva responsabilidade 

do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais ou de outra pessoa 

de direito público. 

 Escolas particulares – cuja criação e funcionamento seja da 

responsabilidade de pessoas singulares ou coletivas de natureza privada. 

 Escolas cooperativas – aquelas que forem constituídas de acordo com as 

disposições legais respetivas. 

As escolas particulares e cooperativas, quando ministrem ensino coletivo que se 

enquadrem nos objetivos do Sistema Nacional de Educação, gozam das 

prerrogativas das pessoas coletivas de utilidade pública. 

O Estado apoia e coordena o ensino nas escolas particulares e cooperativas, de modo 

que as desigualdades sociais, económicas e geográficas não possam constituir 

entrave à consecução dos objetivos nacionais de educação. 

Compete ao Estado: 

 Conceder a autorização para a criação e assegurar-se do normal 

funcionamento das escolas particulares e cooperativas, o qual deve 

salvaguardar a idoneidade civil e pedagógica das entidades responsáveis e os 

requisitos técnicos, pedagógicos e sanitários adequados. 

 Proporcionar o apoio pedagógico e técnico necessário ao seu efetivo 

funcionamento, nos termos previstos por lei. 

 Garantir o nível pedagógico e cientifico dos programas e métodos, de acordo 

com as orientações gerais da política educativa. 

 Conceder subsídios e celebrar contratos para o funcionamento de escolas 

particulares e cooperativas, de forma a garantir progressivamente a igualdade 

de condições de frequência com o ensino público nos níveis gratuitos e a 

atenuar as desigualdades existentes nos níveis não gratuitos. 

 

Contratos e Subsídios 

Na celebração dos contratos entre o Estado e as escolas particulares e 

cooperativas, são consideradas as seguintes modalidades: 

o Contratos com estabelecimento que, integrando-se nos objetivos e planos do 

Sistema Nacional de Educação, e sem prejuízo da respetiva autonomia 
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institucional e administrativa, se localizem em áreas carenciadas da rede 

pública escolar. 

o Contratos com estabelecimentos que obedeçam aos requisitos anteriores mas 

que se encontrem localizados em áreas suficientemente equipadas de 

estabelecimentos públicos. 

o Contratos com estabelecimentos em que, para além dos planos oficiais de 

ensino aos vários níveis, sejam ministrados outras matérias no quadro de 

experiências de atualização pedagógica e educativa. 

É concedida também a prioridade na atribuição de subsídios aos estabelecimentos 

como jardins de infância e escolas de ensino especial, nomeadamente em áreas 

geográficas carenciadas. 

 

Direção Pedagógica 

No funcionamento das escolas particulares e cooperativas, é obrigatório a 

existência de uma direção pedagógica, exercida por uma pessoa singular ou por um 

órgão colegial que inclua um representante da entidade a quem tenha sido outorgada 

a licença para a constituição da escola. Ao Diretor Pedagógico, ou no caso da 

direção colegial é exigido a um dos seus membros, grau académico suficiente para 

lecionar cursos de categoria não inferior ao curso de nível mais elevado ministrado 

na escola, e experiência pedagógica de, pelo menos, dois anos. 

 

Os Colégios Privados 

Até ao 25 de Abril de 1974, os proprietários das escolas particulares faziam parte 

obrigatoriamente do Grémio Nacional dos Proprietários dos estabelecimentos de 

ensino particular. Este organismo não correspondia às necessidades já anteriormente 

sentidas, pelo que, a partir de 1972, vários encontros de responsáveis de escolas 

particulares se organizaram por iniciativa de um grupo de colégios do distrito de 

Leiria. 

Em junho de 1974, na impossibilidade de se fazer a transformação do grémio, 

criou-se a Associação de Representantes de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo de Ensino Particular (AEEP). Dela podem fazer parte um representante 
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da entidade proprietária e outro da direção pedagógica de cada estabelecimento do 

ensino particular. 

Hoje, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo conta 

com cerca de 500 estabelecimentos associados, localizados em todo o continente e 

nas ilhas. A representação dos estabelecimentos na Associação é assumida pelo 

respetivo proprietário ou seu representante e pelo diretor pedagógico. Rege-se por 

um estatuto aprovado em 1997 e assentam em quatro pilares fundamentais e ação: 

 Fortalecer a estabilidade Pedagógica, Financeira e Administrativa do 

ensino particular – através de um intenso relacionamento com diversos 

parceiros institucionais. Destaca-se o trabalho junto da administração central 

e local, centrado na intervenção, quer no momento da elaboração, quer no 

momento da aplicação da legislação que respeita ao ensino particular. 

Também realiza um trabalho com as fontes sindicais na negociação anual das 

convenções coletivas de trabalho para todo o setor. 

 Desenvolver instrumentos com vista à melhoria da qualidade dos 

estabelecimentos de ensino – através do lançamento de uma experiência 

voluntária de autoavaliação, baseada num modelo de excelência (EFQM) que 

permitirá, a médio prazo, evidenciar um reconhecimento externo do ensino 

particular absolutamente inequívoco e com parâmetros universalmente 

reconhecidos. A adequação do modelo de “Avaliação Integrada” (da 

Inspeção Geral de Educação) ao ensino particular, garantida através da 

realização de uma experiência piloto, oferece uma maior correção da 

aplicação deste modelo às especificidades, por todos reconhecidos, da escola 

particular. 

 Fomentar a oferta de formação – mais direcionada para os diretores, bem 

como aos agentes educativos dos estabelecimentos de ensino, realizadas em 

parceria com entidades especializadas nos diversos domínios pedagógicos e 

técnicos. A associação promove também ações de caráter mais generalista e 

aberto. 

 Prestar serviços específicos – Jurídicos, técnicos, informativos e 

documentais, vocacionados exclusivamente para os associados que 
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congregam hoje uma multiplicidade de recursos humanos e materiais, com 

vista à satisfação de necessidades emergentes, evidenciados pelos associados. 

 

 

2. A Conceção de Público e Privado 

2.1. – Público vs Privado 

A dicotomia entre público e privado tem passado pelo universo de muitos 

pensadores de diferentes áreas do saber. No entanto, e apesar destes termos estarem 

perfeitamente enraizados e elucidados, deparamo-nos com esta dicotomia que pode 

dar origem a múltiplos significados, assim e segundo Estevão (1998) 

 Público – surge amiúde, colado ao sistémico, ao manifesto, ao formal, ao 

generalizável, e também ao universo cultural de símbolos e rituais partilhados 

e ao poder publicitável. 

 Privado – de acordo com a sua etimologia, é vinculado a um certo sentido de 

privação, e que se encontra afastado ou isolado da sociedade pública, e 

detentor de recursos próprios. O privado é reservado para o secreto, o 

informal, o particular, o individual ou o interpessoal, e ainda para o poder 

oculto. 

De acordo com o político J. Freund (1978) como citado em Estêvão, (1998) a 

relação entre público e privado sempre teve uma convivência conflituosa, 

procurando cada um deles ao longo da história uma certa hegemonia em relação ao 

outro. Este autor diz-nos que embora a disjunção público/privada constitua um dos 

primeiros critérios para circunscrever o domínio político face a outras esferas 

sociais, não se institui nunca segundo uma relação de incompatibilidade (p. 26). 

O. Fullart (1987) como citado em Estêvão (1998) afirma que esta estrutura 

binária nem sempre apresentou um desenvolvimento linear, exprimindo-se antes, 

através de dinâmicas variáveis e contraditórias, devido aos múltiplos 

constrangimentos que iam pendendo sobre ela, decorrentes das tradições políticas e 

sócio-culturais dos contextos em que emergiu, e que induziram uma certa clivagem 

entre o público e o privado (p. 26). 



16 

 

Após a revolução industrial, e com o nascimento do capitalismo burguês, instala-

se de vez a antagonização entre público e privado. No entanto, esta dicotomia não 

ficou assinalada com tanta nitidez, devido à influência de outras forças 

institucionais, designadamente o Cristianismo; sendo a Igreja simultaneamente 

modelador de uma cultura pública e de desenvolvimento, promovendo a propriedade 

e a atividade económica privadas fora do âmbito de intervenção e controlo políticos, 

o que levou a prolongar a interpenetração do público e do privado. 

Se no estado liberal havia uma tendência para favorecer as políticas privadas, 

com a crescente intervenção na esfera social por parte do estado a partir da segunda 

metade do séc. XIX, começa a verificar-se uma mudança nesta dicotomia, havendo 

uma interpenetração com uma maior predominância para o público acompanhando 

desta forma a expansão do estado “protetor” ampliando as suas funções de suporte 

do progresso, da solidariedade e dos direitos sociais. 

 

2.2 – A Legitimidade do Privado 

Antigamente e durante muito tempo, a legitimidade do poder residia no direito 

divino, e assim beneficiava os detentores de um poder com uma base inquestionável, 

e que o exerciam de um modo privado e para proveito próprio. Rousseau (1943) 

como citado em Estêvão (1998) com a sua teoria do pacto social, elabora um novo 

sistema de legitimação, verificando-se posteriormente a imposição de uma conceção 

positiva do direito em que o fundamento moral da legitimidade e da autoridade é 

ultrapassado e transferido para a esfera da racionalidade (p. 54). Desta forma somos 

conduzidos à questão de saber se a legitimidade é apenas uma função política ou se 

esta está vinculada aos valores e à prioridade da ética e da moral sobre a ordem 

jurídica. 

A legitimidade será orientada para decisões vinculadas a uma visão 

consensualista e de apoio moral, mas que ao mesmo tempo tende a subalternizar-se à 

legalidade ou ao princípio da conformidade lógico-formal à lei, onde a sua validade 

passa a ser a questão essencial. 
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A segunda interpretação vai de encontro ao pensamento de J. Hebermas, um 

procedimento de justificação argumentativa do conteúdo das normas jurídicas 

possíveis, para, através dele, se justificar a validade das normas. 

A partir do liberalismo, a legitimidade do poder é de certo modo inquestionável, 

uma vez que corresponde à vontade da maioria. No entanto, J. Habermas (1973 e 

1978) como citado em Estêvão (1998), diz que o estado precisa de relegitimar-se 

face à sua situação de prometer mais do que a economia realmente suporta (p. 57). 

 

 

3. Políticas Educativas na Educação Privada 

3.1 – A Privatização na Educação 

A privatização da educação, acontece quando se acredita que o Estado não é 

eficaz na concretização das medidas educacionais. No entanto, o processo de 

privatização na educação procura conciliar-se com os princípios da democracia. Este 

processo, implica fazer uma interpretação das políticas educativas. 

Num primeiro caso, debruçamo-nos sobre os benefícios da produtividade e da 

competição que a privatização propicia, o que nos leva, automaticamente a uma 

redefinição da fronteira entre educação pública e educação privada, uma vez que a 

competição entre estes dois setores, está cada vez mais acesa para se perceber qual 

deles tem mais mérito no que respeita à satisfação das necessidades dos seus 

clientes. 

Num segundo caso, verifiquemos outra temática ligada à privatização no campo 

da educação, que é a escolha dos pais, que reconhece o direito que estes tem de 

participarem nas decisões educativas e de escolherem o tipo de modalidade de 

educação que mais lhes provier. Esta escolha assume, no entanto, variadas formas, 

para além da simples escolha de determinada escola, uma vez que aos pais pode ser 

fornecido uma série de regalias, como por exemplo a concessão de créditos e de 

subsídios (voucher systems), deduções nas taxas escolares, introdução de School 

Charters, criação de escolas dentro de escolas ou de sistemas cooperativos de 

educação, mais ou menos familiar com vantagens fiscais e na oferta variada de 
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programas educacionais orientados para crianças com necessidades educativas 

especiais e específicas. 

Contudo, podemos dizer que, a problemática da privatização da educação surge 

transfigurada e com alguns contornos ambíguos, no que aos índices de convivência 

entre os dois tipos de educação nos referimos, uma vez que por vezes existe um 

apaziguamento dos conflitos existentes, noutras um reacendimento dos mesmos. 

Neste sentido, temos que equacionar nesta discussão a legitimidade e a legitimação 

da educação privada. 

 

3.2 – As Funções Sociais do Ensino Privado 

Alguns setores criticam a educação privada por considerarem que esta pode 

implicar o fim do serviço público de educação e da sua imagem de reparador das 

desigualdades sociais. Nos E.U.A., J. Coleman, T. Hoffer e S. Kilgore quiseram 

demonstrar através de tratamentos estatísticos, que as escolas privadas apresentam 

performances mais elevadas que as escolas públicas, devido principalmente às 

políticas da escola, do que ao “saber” dos seus alunos (Coleman, 1981 como citado 

em Estêvão, 1998 p. 71), ainda que esta conclusão contrariasse uma outra do mesmo 

autor que dizia que o rendimento dos alunos era irrelevante no que ao 

aproveitamento diz respeito. No entanto, aquilo que se verificou foi a superioridade 

de aproveitamento principalmente na disciplina de matemática em alunos de 

colégios católicos. 

Análises sociológicas feitas nos dias que correm sobre a educação privada 

continuam a focar-se nas práticas de seletividade e no contributo para a exclusão 

social, o que estes estudos não contemplam é que a distintividade das escolas 

privadas pode também ser utilizada como não-exclusão. 

No entanto, será bom também perceber que as atitudes das classes sociais em 

relação ao ensino privado também variam. É frequente ouvirmos os pais que 

matriculam os seus filhos no ensino privado darem justificações abstratas para o 

fazerem, como por exemplo: “boa educação e melhor preparação para a vida” ou 

“clima escolar” e a “reputação da escola”. São portanto opções condicionadas por 

estes ou por outros fatores que giram à volta das redes sociais dos filhos, das 
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amizades dos mesmos e de uma identificação cultural e social dos pais dos alunos 

que frequentam este tipo de ensino. Esta situação pode querer dizer que a real 

preocupação dos pais dos alunos destes colégios não está tão virada para a obtenção 

de vantagens no acesso a posições elevadas de elite, mas na preservação da sua 

identidade social. 

Desta forma concluímos que as funções sociais da educação privada e o lugar 

desta na concorrência escolar não são questões lineares e transparentes. Podemos 

constatar que as funções desempenhadas nunca foram as mesmas, mas que se 

alteraram com as tradições culturais e políticas de cade país, desempenhando a 

educação privada diversas funções, que se sedimentaram, cumprindo a atual 

educação privada em muitos países funções de cariz mais institucional. 

 

3.3 – A Legitimação da Educação Privada 

A educação privada, é um meio de socialização, numa instituição que confere 

status, senão vejamos: o capital cultural que as escolas privadas dispõem, torna os 

seus “clientes” aptos a sobreviverem na sociedade, devido ao fornecimento de 

credenciais educativas que o “mercado” aprecia, e que se constituiriam num meio 

privilegiado de obtenção de status na sociedade. Desta forma, as escolas privadas 

legitimariam objetivamente a estratificação ocupacional e a partilha não 

proporcional da riqueza da sociedade, tornando-se num meio para manter a 

hierarquia social, ao mesmo tempo que limitaria o acesso das classes mais baixas 

aos escalões mais elevados da pirâmide laboral e social (Collins, 1989 como citado 

em Estêvão, 1998 p. 90). 

A educação privada pode ser enquadrada a partir da própria problemática da 

eficiência, que se encontra intimamente identificada com a legitimidade e não tanto, 

como acontece com a teoria ecológica com a sobrevivência ou com a produtividade, 

segundo a teoria dos recursos humanos, ou ainda com o crescimento ou obtenção 

dos lucros, de acordo com a teoria da contingência e as teorias estruturais (Perraw, 

1992 como citado em Estêvão, 1998 p. 94) 
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4. A Evolução do Ensino Privado em Portugal 

4.1 – A Instabilidade do Ensino até ao Estado Novo 

Nos primeiros tempos o ensino era ministrado em Portugal, sobretudo pela Igreja, 

nas escolas paroquiais, catedrais monásticas e de colegiada, as duas primeiras de 

iniciativa do clero secular e as restantes, do clero regular. Este magistério da igreja 

viria a manter-se como preponderante por um período largo de tempo. Entretanto, 

dentro da igreja diversas congregações religiosas vão assumindo um papel de 

destaque na educação, como é o caso da Companhia de Jesus, que cria no séc. XVI 

vários colégios. 

Com o Estado absolutista, as instituições de cariz religioso, predominantes até aí, 

começaram na declinar devido ao controlo político – administrativo por parte dos 

poderes públicos de cultura e de ensino. Em 1759, com a reforma de Marquês de 

Pombal, o estado pretendia uma maior laicização e controlo estatais no ensino, 

planeando uma Rede Nacional de escolas Públicas (primárias). Em 1772, a segunda 

reforma do Marquês, mais impulsionada pelos ideais iluministas, assiste-se a um 

maior controlo estatal. Contudo, é de frisar, que apesar de tudo, o ensino privado (e 

sobretudo confessional) manteve-se autorizado, ao abrigo do estipulado na Carta de 

Lei de novembro de 1772. No ensino secundário, não houve qualquer ponto de 

controlo estatal ou de laicização, mantendo-se o plano de estudos dos jesuítas. 

Com D. Maria I, houve uma nova (mas ténue) tentativa de inverter o movimento 

laicizante do ensino, como aparece na resolução régia de agosto de 1779, e em que o 

ensino é também atribuído a alguns conventos religiosos. 

No entanto, só a partir de 1844 é que os ideais revolucionários do liberalismo 

começaram a ser reconhecidos ao nível da educação, dando-se ao ensino um caráter 

mais moderno. É neste ano, que o Governo centralista de Costa Cabral volta a 

regulamentar a liberdade de ensino, reconhecendo a liberdade de criação de colégios 

e escolas para o ensino de quaisquer “objetos de instrução literária” exigindo, no 

entanto, habilitações literárias necessárias para quem quisesse fundar 

estabelecimentos de ensino privado. 
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Em 1870, com a entrada de D. António da Costa para o Governo, é promulgado 

um novo decreto sobre a liberdade do ensino (alargado até ao ensino superior), 

defendendo-se uma maior descentralização do ensino e uma inspeção mais 

produtiva. Com as reformas posteriores (1872 e 1873), o ensino privado prossegue 

robustecido, devido a algumas medidas sem grande significado, como ser permitido 

que alunos externos possam matricular-se em escolas privadas e apresentarem-se a 

exame final. 

É com a reforma do ensino primário e secundário, de 1894, da autoria de Jaime 

Moniz, que o ensino privado volta a surgir, dando origem a acusações de estar 

estreitamente ligada aos Jesuítas e de pretender “clericalizar” o país. No entanto, 

alguns anos depois os colégios particulares começaram a sofrer algum desprestígio, 

o que obrigou os alunos a recomeçar os estudos para conseguirem superar essa crise. 

Podemos concluir que, pelo menos, até à 1ª república, o ensino privado gozou, do 

ponto de vista administrativo e pedagógico, de alguma autonomia. Com a 

Instauração da república, em 1910, o ensino religioso, e em geral todo o ensino 

privado, sentiu-se de novo ameaçado, com a ordem de encerramento dos seminários. 

Esta medida é catalisada com o anúncio da separação da Igreja do Estado, e da 

proibição do ensino religiosos nas escolas e de os sacerdotes lecionarem, e de 

sujeitarem os colégios privados a uma maior inspeção. Só em 1916 é que as relações 

entre estado e igreja começaram a aliviar, com o reatamento das relações 

diplomáticas entre o Estado Português e a Santa Sé, e o regresso gradual de algumas 

ordens religiosas. Esta melhoria de relações sentiu-se no ensino privado, logo em 

1917, quando se determinou que qualquer indivíduo, corporação ou associação 

podia, desde que devidamente autorizado, estabelecer institutos de ensino privado de 

instrução secundária, embora as congregações religiosas estivessem impedidas de 

fazê-lo. Nos anos 20, as escolas privadas investem na experimentação pedagógica, 

através de uma maior disponibilidade e estruturação menos rígida, ao mesmo tempo, 

volta a ser permitido que os professores do público acumulem funções no ensino 

privado. 

A partir do liberalismo e até ao Estado Novo, foi um período muito instável a 

nível governamental, onde o ensino privado experimentou altos e baixos 

principalmente ao nível do ensino primário. 
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4.2 – O Período Oculto entre o Estado Novo e abril de 1974 

O Estado Novo revelou sempre querer instituir-se como “Estado Forte”, tentando 

encontrar um processo de assegurar a identidade do povo português, aparecendo 

como defensor e regedor de todos os portugueses. O Estado Novo tinha como base, 

uma visão monista da liberdade e também da liberdade do ensino, concebendo a 

criação e o funcionamento das organizações privadas de ensino, mas subordinadas 

ao serviço público, o Estado. Neste sentido, o monopólio estatal do ensino em que 

tudo parece estar programado oficialmente, o ensino privado tentou distanciar-se, 

mas este distanciamento foi alcançado por uma via mais obscura, de um mercado 

negro educativo (Fernandes, 1958 como citado em Estêvão, 1998 p. 111), mas 

também através de um tipo de ensino elitista e também de exploração de áreas pouco 

atrativas do ponto de vista social e económico. Quanto ao ensino católico, teve 

também que se sujeitar a alguns princípios regulamentados pelo Estado. Neste 

sentido, desde o inicio do Estado Novo, o ensino privado contribuiu para a 

otimização dos mecanismos de integração social, sujeitando-se, à pretendida, 

uniformização do espírito nacional. O ensino privado nunca constituiu uma 

alternativa ideológica e pedagógica ao ensino público. 

Durante o Estado Novo, e muito por culpa da estreita ligação entre o estado e a 

igreja, esta se tenha inspirado no corporativismo emergente, de tal modo que a Igreja 

se tornou em mais uma organização estatal e por consequência o estado assumiu 

uma espécie de espiritualismo cristão, o que levou a um cerco maior na educação 

privada, uma vez que o estado continuou a determinar todo o ensino e a submeter 

administrativamente o ensino religioso. 

O ensino privado, durante o tempo em que durou o Estado Novo, nunca teve 

muita autonomia, apesar de todas as garantias formais que a Constituição de 1933 e 

sucessivas revisões consagravam. As restrições pedagógicas e administrativas eram 

muito vincadas e havia um controlo excessivamente ameaçador, e também havia 

limitações ao nível da satisfação das necessidades dos encargos fiscais que 

condicionavam a prática nestas escolas. Desta forma, o estado permaneceu sempre 

como uma instância relevante, monopolizando o campo educativo. A educação em 
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geral, e o ensino privado em particular nunca assumiram características competitivas 

ou inovadoras a nível pedagógico.      

                                                                                                                                                                    

4.3 – A Crítica: de abril de 1974 até à atualidade 

Com a revolução de abril de 1974, despertou novas energias na sociedade civil, 

em contraste com o que havia acontecido anteriormente, e a educação assumiu um 

protagonismo até à tomada de posse do 1º Governo Constitucional, altura em que se 

inicia um período de normalização política. Após este apaziguamento, assiste-se a 

partir de 1976, a um ensino privado, em nome dos ideais democráticos e socialistas, 

juntando ainda a isto, a constante indecisão do ensino privado em vincar-se como 

alternativa ao ensino público. 

Com a Constituição da República Portuguesa, o Estado reassume o controlo da 

educação, e tenta assim cooperar com os pais na educação dos filhos. Com a 

elaboração da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), constituiu-se um dos 

momentos cruciais para uma maior autonomização do ensino privado, 

reconhecendo-o como parte integrante da rede escolar.  

Neste período da história, o ensino privado sofreu avanços e recuos, o que fez 

com que ainda não tenha conseguido mostrar a sua verdadeira imagem, não 

conseguindo superar o estigma de um ensino menor. Também as reformas 

educativas têm igualmente passado ao lado deste setor do ensino, não lhe conferindo 

uma verdadeira autonomia 

 

5. A Escola enquanto Organização Educativa 

5.1 – O que é a Escola? 

Vivemos desde há décadas, uma “crise da Escola” (Nóvoa, 2001 como citado em 

Canário, 2005 p. 59) que, é recorrente e “atravessa o pensamento sobre a escola 

desde os finais do séc. XIX”, e é recorrente não só em Portugal, mas manifesta-se 

com os mesmos contornos na generalidade dos países, independentemente do seu 

grau de desenvolvimento. 
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Esta “crise” não corresponde a uma escola que permanece fiel à sua configuração 

fundadora, mas a uma escola que ganhou uma configuração específica a partir dos 

anos 60, tratando-se de um problema estrutural, e por isso abrangente a todos os 

países industrializados. 

O que é, então a escola? A escola é uma invenção histórica, resultante da dupla 

revolução industrial e liberal que aconteceu no inicio da modernidade, e que trouxe 

o aparecimento de uma instância educativa que separa o aprender do fazer; uma 

relação social e pedagógica inéditas, superando a relação dual entre o mestre e o 

aluno; uma nova forma de socialização. Este conjunto de novidades faz-nos 

distinguir três dimensões de escola que pode levar-nos a uma tentativa de definição 

da mesma: a escola é uma forma, é uma organização e é uma instituição. 

A escola é uma forma, e representa uma nova maneira de aprendizagem, 

rompendo desta forma com os processos que prevaleciam anteriormente. A forma 

escolar tem criticado muito a escola no que respeita à dimensão pedagógica. 

A escola também é uma nova organização, que tornou possível a transição de 

modos de ensino individualizado (um mestre, uma aluno), para modos de ensino 

simultâneo (um mestre, uma classe), o que viabilizou a conceção dos sistemas 

escolares modernos. A organização escolar que conhecemos, corresponde a modos 

de organizar espaços, tempos, agrupamentos e alunos e as modalidades de relação 

com o saber. No entanto, ao longo dos últimos dois séculos, este tipo de organização 

sofreu um processo de naturalização. 

A escola é uma instituição, porque funciona a partir de um conjunto de valores 

intrínsecos e estáveis, como uma “fábrica” de cidadãos, desempenhando um papel 

fundamental na integração social. A escola desempenha um papel fulcral de 

unificação cultural, linguística e política, sendo um instrumento essencial na 

construção dos Estados-Nação modernos. 

Existe também uma outra maneira de analisar a escola e compreender as suas 

mutações, que consiste em identificar três períodos distintos na escola: 

 A “Escola das Certezas” – Período forte da instituição, em que o Estado 

assume o papel de educador; 

 A “Escola das Promessas” – A partir de meados do séc. XX, o estado 

assume-se como “Estado Desenvolvimentista” 
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 A “Escola das Incertezas” – Durante o último quarto de século, e 

corresponde à erosão do estado-providência, à sua perda de legitimidade e o 

assumir do estado como “Estado Regulador”. (Queiroz, 1995 como citado em 

Canário, 2005 p.62 - 63). 

 

5.2 – A Escola das “Certezas” 

Os modernos sistemas escolares “nascem”, através de um processo de transição 

das sociedades do Antigo Regime, para as modernas sociedades industriais, 

fundadas no capitalismo liberal, e num sistema de Estados-nação. A construção 

histórica desta escola supõe, por um lado a (re) invenção da infância e, por outro, a 

emergência de uma nova relação social e relação pedagógica, exercida num lugar e 

num tempo diferentes das outras atividades sociais (Canário, 2005). 

A consolidação e desenvolvimento dos sistemas escolares modernos, situam-se 

no contexto da dupla revolução (liberal e industrial) que marcou o final do séc. 

XVIII. Durante uma longo período, entre a Revolução Francesa e o fim da I Grande 

Guerra, a escola viveu, aquilo que podemos considerar de “idade de ouro”, que se 

considera “tempo das certezas”, uma vez que correspondeu a um período de 

harmonia entre a escola e o seu contexto externo. Esta “escola das certezas” é 

responsável por uma nova ordem política, uma nova ordem social e económica. 

 

Nova Ordem Política 

Ao nível político, o inicio da escola moderna, foi significado de retirar à igreja a 

tutela sobre o ensino, a partir da criação de um sistema nacional de escolas, apoiado 

num corpo de funcionários libertos das tutelas locais. A escola tornou-se o 

instrumento de uma nova “religião laica” (Canário, 2005). 

A escola desempenha, no processo emergente dos estados-nação, um papel 

fundamental na construção de uma coesão e solidariedade nacionais, funcionando 

como o principal sustento de um sistema político, baseado na representação (Petitat, 

1982 como citado em Canário, 2005 p. 64). 

Pode definir-se a escola como uma instituição, que assumindo as funções 

anteriormente desempenhadas pelas instâncias religiosas nas sociedades tradicionais, 
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“socializa os atores nos valores laicos e universais das sociedades modernas”. Trata-

se de juntar a integração social do indivíduo e a sua autonomia, ou seja, “a 

subjetividade dos indivíduos e a objetividade das funções sociais são percebidas 

como duas faces de uma mesma realidade” (Dubet e Martucelli, 1996 como citado 

em Canário, 2005 p. 64). 

O que caracteriza a escola como instituição, e não como organização ou forma 

escolar, é o facto desta “fabricar” cidadãos a partir de valores  que lhe são imanentes 

e transcendem os atores em presença, assim a escola funciona no quadro do que 

pode designar-se por “programa institucional”, entendido como um processo social 

que “transforma valores e princípios em ação e em subjetividade através de um 

trabalho profissional especifico e organizado”. A escola, enquanto instituição, 

comunga do paradoxo fundamental que, atravessa as várias modalidades do 

programa institucional. Este paradoxo, consiste em promover uma ação 

socializadora que encara os destinatários, ao mesmo tempo, como objetivos e como 

sujeitos. É nesta duplicidade que reside “a verdadeira magia do programa 

institucional”, que produz, simultaneamente, um “ator conforme as normas e as 

regras sociais e um sujeito senhor de si próprio” (Dubet, 2002 como citado em 

Canário, 2005 p. 65). 

Ramos do Ó 82001) citado por canário (2005), esclarece que, a marca mais 

distintiva da escola, durante este período, é a da incorporação de princípios morais, 

através de uma prática de liberdade e autonomia. A disciplina escolar, deve ser 

encarada menos como um conjunto de regras impostas pela força e mais como um 

processo de adesão e interiorização pessoal, em que cada um as descobre e assimila 

de forma indutiva. 

 

Nova Ordem Social 

Se olharmos do ponto de vista social, a escola participa na construção de um novo 

envolvimento social, construído em torno da relação salarial, contribuindo para 

catalisar o declínio do rural tradicional, a transferência da população para as zonas 

urbanas industriais. A aceleração deste processo prolonga-se até aos nossos dias, 

transformando as sociedades rurais tradicionais em modernas sociedades baseadas 

na produção industrial. A escola foi chamada a desempenhar um papel importante 



27 

 

nesta mutação cultural, uma vez que, pela transmissão de uma cultura única, é o 

suporte de uma integração nacional em torno de uma língua única e de um conjunto 

de valores patrióticos, opondo-se desta forma, as sociedades do antigo regime 

(Martucelli, 2000 como citado em Canário, 2005 p. 66). A escola também 

desempenha um papel de regulação dos conflitos sociais que marcaram o séc. XIX. 

Ao nível histórico, a invenção da escola corresponde à instituição de uma relação 

social inédita que se autonomiza das restantes relações sociais e lava a uma nova 

forma de socialização (Vincent, 1994 como citado em Canário, 2005). Compreende-

se assim, o processo de acentuada desvalorização social de grupos específicos, alvos 

de estigmas dentro de uma sociedade escolarizada, ao contrário das populações mais 

ruralizadas nas quais a pouca alfabetização é vista como uma barreira ao progresso. 

 

Nova Ordem Económica 

Ao nível económico, a escola participa na construção de uma sociedade 

industrial, tendo em conta o capitalismo. A cobertura do país através de uma rede de 

escolas, baseava-se numa conceção de uniformidade do país. Na ideia dos 

economistas clássicos, a educação representa uma necessidade cuja justificação não 

passa pela qualificação profissional, mas sim, a disciplina dos exércitos de 

assalariados. 

Nesta altura, a escola é fundamentalmente, uma instância de educação moral, 

desempenhando um papel importante na produção de uma força de trabalho 

disciplinada (Delamotte, 1998 como citado em Canário, 2005 p. 67) e que seja capaz 

de se integrar em modalidades de crescente racionalidade da organização do 

trabalho. 

Como refere Barroso (1996) citado em Canário (2005), a escola afirma-se como 

“um instrumento de inculcação de valores e normas sociais” que enquadram o 

processo de escolarização das classes populares “e a sua preparação para o trabalho 

fabril” (p. 67) 

5.3 – A Escola “das Promessas” 

Os anos que se seguiram à II Guerra Mundial, foram marcados pelo crescimento 

exponencial da oferta educativa escolar, através do aumento da oferta e do aumento 
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da procura. Este fenómeno, assinala um processo de democratização de acesso a 

escola que marca a passagem de uma escola elitista para uma escola de massas e a 

entrada num “tempo de promessas”. Esta expansão quantitativa dos sistemas 

escolares teve como pano de fundo a euforia e o otimismo em relação à escola, e por 

três promessas: uma promessa de desenvolvimento, uma promessa de mobilidade 

social e uma promessa de igualdade. Fundamentando-se na teoria do Capital 

Humano, as despesas com a educação escolar transformaram-se num investimento 

de retorno decisivo. 

A “explosão escolar”, que marcou este período, principalmente nos anos 60, 

corresponde ao reconhecimento do crescimento dos sistemas educativos como fator 

económico de primeira importância. Estabelecendo-se uma associação entre o 

progresso económico e a elevação geral de qualificação escolar da população, as 

despesas inerentes à educação passam a ser encaradas como um investimento. É 

nesta perspetiva que o estado educador que dominou a escola do tempo das certezas, 

adquire as características de um estado desenvolvimentista, que gere um sistema 

educativo como uma grande empresa (Canário, 2005). Organizaram-se sistemas 

educativos “ com as características típicas da produção em grande escala, ou seja, 

um modelo industrial”, que está na origem da expansão usada na época de “indústria 

do ensino” (Delamotte, 1998 como citado em Canário, 2005 p. 80). 

No inicio dos anos 70, no que à escola diz respeito, confirmou-se que a rápida 

escolarização de massas, não se traduziu numa generalização do “bem-estar” à 

escala mundial, nem a ultrapassagem do fosso que separava os países mais 

desenvolvidos dos menos desenvolvidos, desta forma, começam a crescer as críticas 

ao modelo de desenvolvimento, à medida que aparecem as “desilusões do 

progresso”, em que se denuncia o desperdício e a alienação das sociedades de 

consumo (Baudrillard, 1970 como citado em Canário, 2005 p. 81), uma vez que se 

começa a tomar consciência da miragem representada pelo mito das “sociedades de 

abundância” (Galbraith, 1963 como citado em Canário, 2005 p. 81). 

A escola passa então a ser olhada como uma produtora de injustiça, ao contrário 

do que acontecia no “tempo das certezas”, uma vez que comparticipa na produção 
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de desigualdades. Dubet e Martucelli (1998) como citado em Canário (2005) 

afirmaram que “a massificação escolar mudou a natureza da escola” (p. 81). 

 

5.4 – A Escola “das Incertezas” 

No último quarto do séc. XX, o desencanto com a escola amplificou-se, como 

resultado das mudanças que afetarem os setores económico, político e social. Estas 

mudanças afetaram, em particular a juventude, principalmente no que diz respeito à 

relação com a escola, e com o mercado de trabalho, uma vez que passou de uma 

relação de previsibilidade, para uma relação onde predomina a incerteza.  

Neste momento “não é possível fazer planos para o futuro e em que é necessário 

agir com base numa confiança cega na sorte ou na entrega ao curso dos 

acontecimentos” (Heilbroner, 1986 como citado por Canário, 2005 p. 81). 
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1. Instituição de Acolhimento: Colégio de Santa 

Doroteia 

1.1 - A Freguesia do Lumiar 

Para poder proceder à caracterização do meu local de estágio, torna-se 

necessário utilizar uma série de técnicas de recolha de dados para que essa 

caracterização fosse a mais real possível. Desta forma, fiz uma pesquisa sobre a 

freguesia onde a Instituição está situada, freguesia do Lumiar, pesquisa essa que foi 

feita através de vários panfletos que me disponibilizaram na junta de freguesia, bem 

como da informação disponível no sitio da internet. 

Em relação à caracterização da instituição de acolhimento, baseie-me em várias 

conversas informais que tive com algumas irmãs. Também analisei o regulamento 

interno do colégio, que se revelou uma grande ajuda na compreensão do que já me 

tinham dito. 

o Caracterização Geodemográfica 

A instituição do meu estágio, situa-se no concelho de Lisboa, mais precisamente na 

freguesia do Lumiar. Esta freguesia esteve integrada no concelho dos Olivais entre 

1852 e 1886, sendo a 18 de julho de 1885 incorporada no território da cidade de 

Lisboa. Desde o início do séc. XIX que a população da freguesia tem tido um 

aumento progressivo, no entanto, foi no séc. XX que a freguesia sofreu um forte 

aumento populacional (de 2.840 habitantes em 1900, para mais de 30.000 em 2000). 

o Introdução Histórica 

A freguesia do Lumiar, foi criada a 2 de abril de 1266. Em 1312, D. Dinis efetua a 

partilha dos bens do Conde de Barcelos, ficando para D. Afonso Sanches, seu filho 

bastardo e genro do Conde, uma quinta e a casa de campo do Lumiar, a que se 

passou a chamar Paços do Infante D. Afonso Sanches. No reinado de D. Afonso IV, 

Capítulo II 

O Estágio no Colégio de Santa Doroteia 
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esta residência nobre adquire a designação de Paço do Lumiar, a qual ainda hoje se 

mantém. 

No início do séc. XVIII, era definido o Lumiar como “um sítio de nobres quintas, 

olivais e vinhas”, sendo os principais frutos da terra o vinho, o trigo, a cevada e o 

azeite. Em meados do séc. XIX realizavam-se no Lumiar três feiras anuais 

(fevereiro, junho e agosto) todas muito concorridas, especialmente a de Santa 

Brígida, em que havia romaria e bênção do gado. 

o Caracterização Cultural 

São vários os museus existentes nesta freguesia: Museu Nacional do Teatro, Museu 

Nacional do Traje e o Palácio Monteiro-Mor, integrados no conjunto da Quinta do 

Monteiro-Mor. Existem também a Quinta dos Azulejos, a Quinta das Hortênsias, a 

Quinta do Marquês da Angeja, a Quinta do Monteiro-Mor, integrados no conjunto 

do Paço do Lumiar. Existem também uma grande variedade de igrejas e conventos, 

a Igreja Paroquial do Lumiar, a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, o 

Convento de Santa Brígida, o Convento da Nossa Senhora das Portas do Céu e a 

Capela de S. Sebastião. 

A freguesia está também dotada da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro. São 

também muitas as coletividades que existem na freguesia: 16 no total. 

o Caracterização Sócio-Económica 

No geral a freguesia do Lumiar ao nível sócio-económico, é muito heterogénea. Se 

por um lado tem famílias de classe média-alta nos bairros da Alta de Lisboa e 

Telheiras, por outro, tem também famílias de classe social inferior oriundos dos 

Bairros da Cruz Vermelha e da Musgueira. 

o Caracterização Educacional 

A freguesia do Lumiar é servida por 3 agrupamentos de escolas: 

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar 

 3 Jardins-Infância 

 3 Escolas Básicas do 1º ciclo 

 1 Escola Básica do 2º e 3º ciclo 

Agrupamento de Escolas de Telheiras 

 2 Escolas Básicas do 1º ciclo 

 1 Escola Básica do 2º e 3º ciclo 
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Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra 

 1 Jardim-Infância 

 3 Escolas Básicas do 1º ciclo 

 2 Escolas Básicas do 2º e 3º ciclo 

 1 Escola Secundária 

Existe também uma rede de escolas do ensino privado sediadas na freguesia: 

 Colégio S. João de Brito 

 Colégio Planalto 

 Colégio Manuel Bernardes 

 Colégio de Santa Doroteia 

 Colégio de São Tomás 

A freguesia é também servida pela Escola Profissional Gustave Eiffel, e por duas 

instituições de Ensino Superior Privado: Instituto Superior de Gestão e o Instituto 

Superior de Educação e Ciências. 

 

1.2 - Província Portuguesa das Irmãs de Santa Doroteia 

Origem: 

O instituto das irmãs de Santa Doroteia teve o seu início a 12 de agosto de 1834 

numa pequena aldeia de Génova chama da Quinto. Paula Frassinetti (a fundadora) e 

mais seis raparigas decidiram entregar a sua vida aos outros por “um bem Maior”. A 

fé invencível e operante seria a sua força, e por isso decidiram chamar-se Filhas da 

Santa Fé. 

No ano a seguir, em 1835, o padre Lucas Passi, passando por Quinto, encontrou-

se com Paula e percebendo o bem que a sua pequena congregação tinha feito em tão 

pouco tempo, propôs-lhe assumir uma obra que ele próprio estava a difundir por 

toda a Itália que tinha como finalidade formar jovens pobres e necessitadas. Este 

ideal ía de encontro ao ideal que Paula tinha para a sua obra: educação 

evangelizadora, desta forma não hesitou em assumir a obra e a partir desse momento 

as Filhas da Santa Fé mudaram de nome para Irmãs de Santa Doroteia. 
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No dia 19 de maio de 1841, Paula decide partir para Roma para dar continuidade 

ao seu trabalho e das suas irmãs. Depois de instaladas as irmãs começam a operar 

em várias paróquias de Roma e também abrem uma escola, que embora não tivesse 

as melhores condições a nível material, era rica em afetos. Mais tarde transferem-se 

para Santo Onofre, onde ainda hoje funciona a casa Geral do Instituto. 

Em 1866 e após vários pedidos, Paula envia irmãs para o Brasil e para Portugal, 

de modo a que estas evangelizassem através da educação. Contudo, em 1910, com a 

Implantação da República, também as irmãs Doroteias são obrigadas a sair de 

Portugal para outros países. Vão para Espanha, Suíça e os Estados Unidos, e em vez 

de desistirem, como seria de esperar, continuaram a lançar a semente à terra e 

também nesses países se formaram mais províncias do Instituto. 

Paula Frassinetti morre em 1882 e é canonizada pelo papa João Paulo II em 1984. 

No entanto, o carisma de Paula Frassinetti está espalhado pelos quatro cantos do 

Mundo: para além de Portugal, Brasil e Itália, as Irmãs de Santa Doroteia 

encontram-se na Europa em Malta, Espanha, Suíça, Inglaterra e Albânia; em África, 

nos Camarões, em Moçambique, São Tomé e em Angola; encontram-se também nos 

Estados Unidos da América, e na América do Sul tem províncias no Peru e na 

Argentina. Na Ásia encontram-se em Taiwan e nas Filipinas. 

 

A Pedagogia 

Santa Paula Frssinetti, apesar de nunca ter estudado educação, tinha uma visão 

muito própria sobre pedagogia: “Educar bem, é transformar o Mundo e conduzi-lo à 

verdadeira Vida.” Neste sentido, a pedagogia de Santa Paula Frassinetti assume 

uma dupla missão indissociável: por um lado, um processo de desenvolvimento 

harmonioso do ser humano nas dimensões pessoal, comunitária e transcendente; e 

por outro lado, uma ação educativa de qualificação e promoção académico - 

profissional competente e comprometida dos seus formandos com vista à construção 

de uma sociedade mais justa e solidária, própria de uma cultura da vida. 

O processo educativo é inspirado pela Fé cristã, e é marcado pelos seguintes aspetos: 
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 Acolhimento a todos sem exclusões resultantes de origens, credos, culturas 

ou capacidades; 

 Formação integral exigente, privilegiando com igual importância todas as 

dimensões da pessoa, nas suas vertentes individual e comunitária; 

 Convívio simples e familiar marcado pelo diálogo encorajador, pela 

valorização dos progressos individuais, e por uma exigência a um tempo 

firme e suave. 

 Experiências vivenciadas de solidariedade, com especial atenção aos mais 

fracos, de modo a que promovam a fraternidade, a justiça e a paz, e levem à 

descoberta da Alegria na entrega. 

 

Instituições Educativas ligadas à Congregação 

Com uma componente forte ao nível pedagógico, as instituições ligadas à 

congregação estão espalhadas pelo país e um pouco pelo mundo, onde haja 

comunidades das Irmãs de Santa Doroteia. 

Em Portugal, existem dois colégios na região do grande Porto: 

 Colégio do Sardão – Colégio com Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

 Colégio da Nossa Senhora da Paz – Colégio com Jardim de Infância, 1º 2º 3º 

Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Em Viseu também existe um colégio: 

 Colégio da Imaculada Conceição – Colégio com 1º 2º e 3º Ciclo do Ensino 

Básico 

Em Lisboa existem dois colégios: 

 Externato do Parque – Colégio com Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

 Colégio de Santa Doroteia – Colégio com 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário 
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A Congregação também é responsável por uma Instituição de Ensino Superior: 

Escola Superior de Educação de Santa Paula Frassinetti, onde se lecionam 

licenciaturas e mestrados na área da Educação e das Ciências da Educação. 

Também é pertença da Congregação (e adjacente ao Colégio de Santa Doroteia – 

Lisboa) a obra Paulo VI, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que dá 

continuidade ao desejo da fundadora de educar os mais pobres. Nesta Instituição 

funciona uma Creche e um Jardim de Infância. 

 

1.3 - Colégio de Santa Doroteia 

História: 

A história do colégio começa a 5 de junho de 1935, data em que as Irmãs 

Doroteias adquirem a Quinta das Calvanas, um grande espaço para onde é 

transferido o Colégio da Pena, também propriedade a congregação. 

O colégio abre um ano depois com 134 alunas internas, no entanto, a inauguração 

inicial realiza-se no dia 6 de fevereiro de 1937, dia de Santa Doroteia do qual recebe 

o nome, é também neste ano que recebe o alvará do Ministério da Educação que lhe 

dá o reconhecimento oficial e autoriza o seu funcionamento. 

Ao longo de 65 anos o colégio sofreu algumas transformações ao nível da oferta 

educativa: 

 1937 – Internato Feminino 

 1973/1974 – Externato e semi-internato feminino e redução dos níveis de 

ensino (transferência do pré-escolar e do 1ºCEB para o externato do Parque) 

suprimento do Ensino Secundário 

 1976/1977 – Externato e semi-internato mistos 

 1992 – Ampliação das instalações; inauguração do pavilhão gimnodesportivo 

 A partir de 1993/94 – Reabertura do Ensino Secundário 
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Identidade e Caracterização 

O Colégio de Santa Doroteia, titular do Alvará do Ministério da Educação n.º 249 

de 18 de fevereiro de 1937, é uma Escola Católica, propriedade da Província 

Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia e por ela dirigida. 

Situa-se no limite Sul da Freguesia do Lumiar (ao Campo Grande). A sua população 

escolar abrange Alunos de ambos os sexos, frequentando o 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico e o Ensino Secundário (Cursos orientados para prosseguimento de estudos). 

De acordo com o previsto no D.L. 553/80 de 21 de novembro, o Colégio goza de 

paralelismo pedagógico por tempo indeterminado no 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

e pelo período de 5 anos (a renovar no termo da concessão) para o Ensino 

Secundário. 

A situação de paralelismo pedagógico faz depender o Colégio, no que toca a 

registo de matrículas e emissão de diplomas ou outros certificados, duma escola 

oficial – Escola Secundária do Lumiar para os Alunos do Ensino Secundário e do 3º 

Ciclo do Ensino Básico e Escola Básica 2 + 3 Almirante Gago Coutinho para os 

Alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico. Entretanto, o Colégio tem vindo a desenvolver 

esforços, nomeadamente no campo da sua organização administrativa, no sentido de, 

a curto prazo, aceder ao regime de autonomia. 

O Colégio tem atualmente cerca de: 

 850 Alunos, distribuídos por 4 turmas de cada ano de escolaridade; 

 82 Professores 

 62 Auxiliares 

Cada turma dispõe do seu espaço próprio, havendo além disso outras salas com 

funções específicas, de uso comum: Laboratórios de Ciências Naturais (3), Física 

(1), Química (1), Informática (2), Áudio Visuais (2), Educação Visual e Tecnológica 

(3), Educação Musical (1), Oficina de Artes (1). 

Possui ainda um auditório com 400 lugares e uma sala de reuniões / conferências 

com capacidade para cerca de 120 pessoas, um Pavilhão gimnodesportivo coberto, 

dois campos de jogos e duas bibliotecas 
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Princípios Orientadores 

Princípios orientadores da ação educativa do colégio: 

 Alunos, pais, professores e auxiliares formam uma Comunidade Educativa 

em que todos são simultaneamente sujeito e objeto do processo educativo, 

agindo e interagindo de acordo com a pedagogia da fundadora da 

congregação; 

 O processo educativo inspirado na Fé cristã e marcado pelo acolhimento a 

todos, sem exclusões resultantes de origens, credos, culturas ou capacidades; 

convívio simples e familiar marcado pelo diálogo encorajador, pela 

valorização dos progressos individuais, por uma exigência a um tempo firme 

e suave. 

 Experiências vivenciais de solidariedade com especial atenção aos mais 

fracos que promovam a Fraternidade, a Justiça e a Paz; levem à descoberta da 

alegria na entrega. 

2. Organização da Instituição Escolar 

A estrutura organizativa do Colégio de Santa Doroteia tem o seguinte organigrama: 

 

Imagem 1 – Organograma do Colégio de Santa Doroteia 

De acordo com o regulamento interno do colégio, é a Congregação das Irmãs 

de Santa Doroteia (Província Portuguesa) que é a principal promotora de toda a ação 
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educativa que se realiza no colégio. Sendo a congregação uma entidade com 

personalidade jurídica, é também a proprietária do colégio, delegando poderes e 

responsabilidades na Provincial da congregação. 

Esta é representada no colégio através de, por sua nomeação: 

 A coordenadora da comunidade religiosa escolar; 

 A diretora; 

 A comunidade religiosa escolar; 

 Os elementos do conselho de administração. 

 

A estes nomeados compete-lhes: 

 Definir os objetivos educativos do colégio, tendo por base o modo de educar 

da própria congregação; 

 Comunicar aos órgãos escolares superiores todas as determinações que se 

prendem com a melhor consecução desses objetivos e exigir o seu 

cumprimento; 

 Compete-lhes também autorizar e/ou tomar conhecimento das medidas 

administrativas a adotar, sempre que estas ultrapassem o âmbito da gestão 

ordinária do colégio, ou que de algum modo afetem a sua estrutura. 

 

Contudo, estes nomeados tem competências específicas do seu papel, são elas: 

 

I. Coordenadora da Comunidade Escolar – é a representante mais direta da 

congregação no colégio, a animadora e responsável da comunidade 

religiosa escolar. Dependem dela, todas a irmãs que constituem esta 

comunidade. 

Competências: 

 Diálogo aberto e frequente com a Provincial; 

 Acompanhar, apoiar e verificar o trabalho da Diretora, substituindo-a no 

exercício das suas funções, quando esta está impossibilitada de o fazer; 
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 Estimular e manter informada a comunidade de tudo o que se passa no 

colégio, exigindo o seu empenho no cumprimento das tarefas que lhe são 

confiadas; 

 É membro do conselho de administração e acompanha de perto toda a 

atividade de conservação e manutenção da casa; 

 Procura estabelecer a ligação entre a comunidade religiosa e aos leigos 

que trabalham no colégio e fomentar o espírito de família dentro da 

comunidade educativa. 

 

II. Diretora Pedagógica – é a coordenadora, animadora e responsável geral por 

toda a ação educativa do colégio. 

Competências: 

 Representa o colégio oficialmente, como delegada da entidade titular; 

 Acompanha e controla toda a atividade educativa do colégio; 

 Preside à direção pedagógica, conselho pedagógico, conselho de 

administração e é responsável pelas atividades de formação de toda a 

comunidade educativa; 

 Preside às reuniões do conselho de delegados de pais; 

 Seleciona e admite o pessoal docente, socorrendo-se para isso, do 

conselho de pessoas consideradas idóneas para o efeito; 

 Distribui o serviço docente, nomeia os coordenadores de setor ouvindo o 

parecer da coordenadora da comunidade como representante mais direta 

da congregação; 

 Seleciona e admite o pessoal não docente, emitindo o seu parecer sobre a 

distribuição de serviço; 

 Autoriza a admissão de alunos e pronuncia-se sobre a sua exclusão, 

ouvindo atentamente todas as razões que a tornam aconselhável, bem 

como todos os intervenientes no processo. 
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III. Direção Pedagógica – é um órgão interno, de apoio à Diretora Pedagógica 

que dinamiza, coordena e reflete toda a atividade do colégio. É constituída 

pela diretora pedagógica, que preside, a coordenadora da comunidade 

religiosa escolar, coordenador de departamento de pastoral, coordenadores 

de ciclo, coordenadora das atividades didático – pedagógicas e 

coordenadora das atividades de complemento curricular. Reúne-se, 

ordinariamente, todas as segundas-feiras. 

Competências: 

 Em geral, compete-lhe acompanhar e avaliar toda a atividade do colégio, 

a nível pedagógico e didático, formativo e lúdico. 

 

IV. Coordenador/a do Departamento de Pastoral – para além das funções que 

lhe são inerentes como a qualquer coordenador de departamento, compete-

lhe: 

Competências: 

 Iluminar com uma perspetiva Cristã, e de acordo com o projeto da escola, 

linhas educativas gerais a definir e desenvolver em cada ano letivo; 

 Impulsionar e dinamizar a realização de momentos celebrativos ao longo 

do ano litúrgico, procurando que o ambiente do colégio seja marcado pela 

dimensão da festa Cristã; 

 Promover a reflexão e organização da atividade pastoral do colégio de 

acordo com as orientações pastorais da Paróquia e da Diocese; 

 Colaborar com os coordenadores de ciclo na definição de objetivos e 

atividades a desenvolver no âmbito da formação Humana dos alunos; 

 Coordenar as atividades de catequese; 

 Comunicar com os pais/encarregados de educação por meio de circular, 

sempre que tal seja exigido pelo melhor cumprimento da sua tarefa. 

  

 

V. Coordenadores/as de Ciclo 
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Competências: 

 Propor e refletir com a Diretora as linhas educativas gerais a definir e 

desenvolver em cada ano letivo; 

 Planificar, assegurar a execução e promover a avaliação de toda a atividade 

educativa desenvolvida pelos responsáveis de turma; 

 Colaborar na estruturação das estratégias educativas e na elaboração do 

material de apoio para as aulas de formação Humana; 

 Preparar e conduzir as reuniões de responsáveis de turma; 

 Dinamizar e participar na preparação de ações de formação para os 

responsáveis de turma; 

 Apoiar os responsáveis de turma e os dinamizadores de ciclo na resolução de 

problemas disciplinares que transcendem o seu âmbito de decisão; 

 Contactar com os alunos, individualmente ou em grupo, quando a sua 

intervenção direta possa ser oportuna; 

 Apoiar e colaborar na organização de palestras para os alunos sobre temas 

educativas; 

 Acompanhar e apoiar a diretora nas reuniões de delegados de pais; 

 Comunicar com os pais/encarregados de educação, diretamente ou por meio 

de circular sempre que tal seja exigido pelo melhor cumprimento das suas 

tarefas; 

 Acompanhar e estimular as atividades dos delegados de alunos ajudando-os a 

preparar e orientar as suas reuniões. 

 

VI. Coordenador/a das Atividades Didático – Pedagógicas 

Competências: 

 Receber da diretora e arquivar toda a documentação de caráter 

didático/pedagógicas emanadas dos vários departamentos do Ministério da 

Educação e proceder à sua pronta divulgação junto dos interessados; 

 Preparar e conduzir todas as reuniões de caráter didático/pedagógico; 

 Dinamizar o trabalho dos departamentos disciplinares; 
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 Promover o necessário acerto de critérios entre professores com vista a uma 

avaliação justa, objetiva e criteriosa dos alunos; 

 Coordenar o secretariado de exames; 

 Coordenar e acompanhar os projetos curriculares de turma; 

 Organizar e acompanhar o funcionamento das aulas de apoio educativo; 

 Acompanhar a marcação e planificação de visitas de estudo, de forma a 

garantir-lhes a melhor oportunidade e utilidade do ponto de vista cultural e 

pedagógico e a promover a possível e conveniente multidisciplinaridade; 

 Comunicar com os pais/encarregados de educação por meio de circular 

sempre que tal seja exigido pelo melhor cumprimento da sua tarefa. 

 

VII. Coordenadores/as das Atividades de Complementos Curricular 

Competências: 

 Planificar, acompanhar e avaliar com os respetivos professores, todo o 

trabalho dos diversos clubes ou atividades; 

 Emitir pareceres sobre o funcionamento dos clubes ou atividades existentes, 

propondo, eventualmente, a supressão de alguns e a sua substituição por 

outros, ou a introdução de novas atividades; 

 Promover a integração dos professores das atividades de complemento 

curricular no grupo de docentes do colégio, e interessá-los e comprometê-los 

nos objetivos educativos do colégio; 

 Reunir ordinariamente com os professores das atividades de complemento 

curricular uma vez por trimestre e extraordinariamente quando isso se tornar 

necessário; 

 Coordenar e superintender na organização das atividades extra – curriculares 

que lhe sejam atribuídas, nomeadamente festas, atividades de caráter lúdico 

inter – disciplinar ou outras apresentações; 

 Comunicar com os pais/encarregados de educação por meio de circular, 

sempre que tal seja exigido pelo melhor cumprimento das suas tarefas. 
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VIII. Conselho Administrativo – faz parte da gestão normal do colégio. É um 

órgão deliberativo e composto por: 

 Diretora (que preside) 

 Coordenadora da Comunidade Religiosa Escolar 

 Administradora Delegada 

É assessorado por outros elementos, que complementam a sua ação de cada setor de 

atividade. Estes membros respeitam o princípio da necessidade de conhecer da 

vantagem e oportunidade de informar. A presidente, tem a última palavra e em caso 

de votação, tem o voto de qualidade. Determina e faz cumprir normas, regulamentos 

e linhas de orientação sobre a administração do colégio. 

 

XIX. Conselho Pedagógico – é um órgão de coordenação dos departamentos, de 

consulta pedagógica e educativa, e é composto pelos seguintes membros: 

 Diretora Pedagógica 

 Coordenadora da Atividade didático/pedagógica 

 Coordenador das atividades de complemento curricular 

 Coordenador dos responsáveis de turma 

 Orientadora escolar 

 Representantes dos delegados dos pais 

 Três representantes de alunos (1/ciclo) 

O conselho pedagógico aprova o plano de atividades pedagógico – didáticas 

curriculares e de complemento curricular para cada ano letivo. Elabora propostas e 

emite pareceres nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos 

alunos, e a gestão de apoios educativos. Aprova e dinamiza o plano de ações de 

formação para docentes. O conselho pedagógico reúne, ordinariamente, duas vezes 

por período escolar e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pela diretora 

pedagógica. 
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3. O Estágio 

3.1 - Estágio Curricular 

O estágio curricular, seja ele obrigatório ou não, tem a função de propiciar ao 

estagiário, uma aprendizagem social, profissional e cultural. Esta modalidade visa 

especialmente a transferência de conhecimentos entre a experiência considerada 

pertinente e a formação que se oferece, e tem um propósito fundamental – o do 

comprimento da formação com o contacto com os profissionais em exercício, no 

seio de uma organização com fins ou com serviços educativos. 

O meu estágio foi realizado no Colégio de Santa Doroteia, em Lisboa. Entrei em 

contacto com a Diretora, que me acolheu com uma enorme vontade de me ajudar a 

desenvolver capacidades. Foi-me dito que trabalharia em estreita colaboração com a 

coordenadora pedagógica. Neste primeiro contacto, falei à diretora do meu projeto 

de perceber quais as lógicas de ação utilizadas no colégio, ao qual ela mostrou um 

grande interesse, apesar de não ir diretamente ao encontro do trabalho que ia realizar 

durante o estágio, a diretora achou um tema bastante interessante e mostrou inteira 

disponibilidade para ajudar. 

O meu estágio começou no dia 6 de outubro de 2011 e terminou a 6 de junho de 

2012, numa média de 24 horas semanais. O estágio contribuiu para que pudesse 

auxiliar a coordenadora pedagógica em algumas tarefas, bem como fazer alguma 

observação sistemática do funcionamento do colégio e de tentar perceber quais as 

lógicas de ação, para desenvolver o meu projeto. 

 

3.2 - Objetivos do Estágio 

São os principais objetivos do estágio:  

 Desenvolver conhecimentos numa organização com fins educativos, nos 

seguintes domínios: contexto político e administrativo em que exerce a sua 

atividade; princípios, regras e modalidades de funcionamento; modos de 

organização e gestão; interação com a comunidade e as entidades locais. 
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 Experienciar as funções de um Técnico Superior na área da administração da 

educação, através da sua participação em diferentes atividades desenvolvidas 

pela instituição onde realiza o estágio. 

 Desenvolver um pequeno projeto integrado de investigação, a partir da 

realidade observada. 

3.3 - Atividades Desenvolvidas/Dinâmicas de Estágio 

Durante os meses de estágio, apesar de estar diretamente ligada à coordenadora 

pedagógica, fui integrada na secretaria, e aí fui desenvolvendo alguns trabalhos de 

modo a tentar integrar-me no ambiente/mercado de trabalho, ainda que os projetos 

contínuos que elaborei não fossem diretamente ligados com a secretaria. 

O primeiro projeto que surgiu que eu fizesse foi, elaborar uma proposta de 

autoavaliação dos professores, uma vez que o método de avaliação utilizado não 

agradava muito à diretora. Neste sentido, reuni com a direção e falaram-me em 

desenvolver uma proposta, tendo em conta os pontos de esforço elaborados pelo 

colégio. Desenvolvi um questionário simples de resposta aberta, que foi muito bem 

aceite pela direção. (Anexo 4). 

Posteriormente a coordenadora pediu que realizasse um levantamento dos 

processos dos alunos que saíram do colégio no ano letivo de 2010/2011 e tentasse 

perceber qual o seu percurso depois de abandonarem o colégio, se ingressaram no 

ensino privado ou no ensino público e perceber quais os motivos para a saída e 

compreender qual(is) o(s) amo(s) que perderam mais alunos (Anexo 5). Fiquei 

também responsável por analisar os processos dos alunos que pediram admissão ao 

colégio no ano letivo de 2011/2012 e perceber qual o tipo de ensino de que são 

provenientes e quais os anos que recebem mais alunos (Anexo 6). 

No final do 1º período letivo, em reunião com a coordenadora, chegámos à 

conclusão de que não havia um tratamento das avaliações dos alunos no final de 

cada período letivo. Desta forma, ofereci-me para fazer essa monitorização das 

avaliações, de modo a que a cada período letivo se pudesse comparar resultados e 

perceber onde se deve atuar (Anexos 7 e 8). 
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Também integrei o grupo de voluntariado do colégio, composto por alunos e ex-

alunos do colégio, que dão explicações às crianças do Bairro dos Sete Céus, em 

Lisboa. É um bairro com uma caracterização sócio-económica muito baixa e onde a 

escolarização é por vezes deixada para segundo plano. Desta forma, estes alunos e 

ex-alunos, ajudam as crianças do bairro nas tarefas escolares, e também 

desenvolvem com eles outras atividades de tempos livres, para que os miúdos do 

bairro tenham alguma perspetiva de futuro. Esta atividade foi para mim muito 

interessante enquanto Técnica Superior de Educação, e muito gratificante e 

enriquecedor a nível humano e pessoal. 

Paralelamente a estas atividades, fui também realizando tarefas destinadas ao 

desenvolvimento do meu projeto, tendo algumas conversas informais com algumas 

pessoas no colégio, bem como observação sistemática do funcionamento do mesmo. 
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1. Fundamentação do Projeto 

Como já foi referido, paralelamente ao meu estágio curricular, também desenvolvi 

um projeto de investigação.  

1.1 - Apresentação do Problema e do campo de estudo 

 

As funções da Gestão 

“Gestão é um processo levado a cabo por um ou mais indivíduos, de coordenação 

das atividades de outras pessoas, com vista a alcançar resultados que não seriam 

possíveis pela ação isolada de uma pessoa.” 

A gestão de uma organização visa otimizar o seu funcionamento, através da 

tomada de decisões que contribuam para a concretização das suas missões e 

objetivos, para a sua sobrevivência e desenvolvimento. 

Esta gestão de organizações implica desenvolver planos (estratégicos e 

operacionais) para atingir os objetivos, mas também conceber estruturas e 

estabelecer regras e procedimentos adequados aos planos, implementar e controlar a 

execução dos planos, implica também coordenar estruturas e processos de modo a 

atingir os objetivos. Gerir implica ainda, coordenar pessoas e grupos e relações entre 

pessoas e entre grupos distintos. 

A gestão de uma organização tem por base quatro objetivos: 

 Planear: traçar os objetivos da organização e verificar os meios disponíveis 

para os atingir, tendo em conta todas as condicionantes que possam surgir, e 

desenvolver estratégias para que a organização vingue. 

Capítulo III 

O Projeto: As Lógicas de Ação num Colégio 

Privado 
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 Organizar: estruturar tarefas, organizar pessoas dando-lhes tarefas 

específicas e gerir recursos. Escolha dos subdiretores para que estes o possam 

ajudar nos diferentes setores da organização. 

 Controlar: fazer uma avaliação de como corre a organização. 

 Coordenação: faz parte também motivar as pessoas, comunicando da melhor 

maneira e integrar ações na rotina da organização. 

 

O Gestor Educativo 

Um gestor educativo atua essencialmente em dois campos: o profissional e o 

executivo, e também em dois ambientes: interno e externo. 

Enquanto profissional, leia-se educador, o gestor tem de orientar os alunos, bem 

como a educá-los e ensiná-los, isto num ambiente interno, se passarmos para um 

ambiente externo, o profissional tem que ser o porta-voz da escola em qualquer 

situação e tem de intervir de acordo com a sua formação profissional. 

Enquanto executivo, o gestor num ambiente interno tem de coordenar e arrumar 

recursos, humanos, materiais, etc., em relação ao ambiente externo, tem que manter 

uma relação com a administração educativa de modo a que haja também uma 

preocupação para com a escola. 

Com a sua atuação a desenvolver-se maioritariamente nos dois campos já 

mencionados, não podemos não deixar de referir alguns dilemas passados pelos 

gestores. O gestor não sabe se há de ser mais administrador ou mais educador, se há 

de atuar mais internamente se abrir as portas à escola e envolver também toda a 

comunidade. Se deve ser demasiado próximo ou mais distante, ser mais reativo ou 

proactivo? São dúvidas legítimas visto que estamos a falar de uma pessoa que tem 

uma profissão específica e de repente se vê a fazer outras coisas para o qual nunca 

estudou. 

 

Papéis do Gestor: 

Segundo Mintzberg, Henry o gestor tem três tipos de papéis: interpessoais, 

informacionais e decisionais. 
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O papel interpessoal obriga o gestor a cumprir deveres de natureza social, 

cerimonial e legal, deve estar disponível perante os que solicitam a tratar por causa 

do seu estatuto. Define o meio em que os seus subordinados trabalham, motiva-os e 

assume a responsabilidade do recrutamento, formação e promoção. Está presente em 

praticamente todas as atividades em que os subordinados são implicados. 

Desenvolve com as pessoas exteriores à organização uma rede de contactos no 

quadro a qual informações e favores são trocados para benefícios mútuos dos 

intervenientes. 

O papel Informacional o gestor está continuamente a procurar e a receber 

informações vindas de diversas fontes, repercute essas informações para a 

organização e fá-la passar de um setor para o outro. Compreende profundamente a 

organização e o seu meio ambiente e é um ponto focal para o sistema de valores da 

organização. O gestor deve transmitir as informações a diversos grupos exteriores à 

organização, tem o papel de relações públicas. Deve manter as principais fontes de 

influência que impedem sobre a organização ao corrente do que se passa. 

No papel Decisional, compete ao gestor ter a iniciativa e assegurar a conceção de 

uma boa parte das mudanças controladas da organização. Tem três formas de se 

implicar nos projetos: pode delegar toda a responsabilidade, pode delegar a procura 

das soluções mas reserva para si a da escolha final e pode ainda supervisionar todo o 

processo. Deve intervir quando a sua unidade encontra um estímulo inesperado para 

o qual não há resposta programada. O gestor encarrega-se da afetação de todas as 

formas de recursos organizacionais. Intervém quando a organização deve realizar 

uma atividade importante de negociação com outras organizações e participa nessas 

atividades porque é o mesmo tempo, símbolo, porta-voz e repartidor de recursos da 

organização. 

 

Lógicas de ação 

O conceito de “lógicas de ação” é utilizados na maioria das vezes, nos estudos 

sobre organizações, de modo como se organiza e coordena a ação coletiva. Barroso 

(2006) diz-nos que o estudo das lógicas pode ser feito a partir de várias abordagens 

teóricas: Weber (1992), que fala do conceito de “ação social” e das suas múltiplas 
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racionalidades; Boltanski e Thévenot (1991), que nos mostra uma teorização sobre a 

construção dos “princípios de justificação”; Habermas (1987), com a “teoria da ação 

comunicativa”; Crozier e Friedberg (1977), através da “análise estratégica que 

reconhece um papel central ao conceito de ator estratégico; e Friedberg (1993), com 

a abordagem organizacional da ação coletiva. 

A noção de “lógicas de ação” remete para a existência de racionalidades próprias 

dos atores que orientam e dão sentido às suas escolhas e às suas práticas, no 

contexto de uma ação individual ou coletiva. Estas lógicas são construídas “na ação” 

e “pela ação” e podem referir-se a atores individuais ou coletivos, a serem objeto de 

justificação pelos próprios atores ou percebidas e interpretadas pela descrição e 

análise dos seus efeitos. 

Segundo Barroso (2006, p. 150) foram identificados dois espaços e situações de 

intervenção (externa e interna), onde se afirmam as maiores estratégias dos 

responsáveis pela gestão das escolas. 

 

Lógicas de Ação Externas 

As relações que as escolas estabelecem com o exterior. Existem quatro tipos de 

espaço e situações de intervenção: 

 Reuniões de rede – Reuniões de iniciativa e coordenadas pelo Ministério da 

Educação onde se definia a distribuição da oferta educativa em determinada 

área escolar (distribuição do número de vagas de alunos, por escola, anos de 

escolaridade e cursos). Este tipo de distribuição pode ser condicionado por 

alguns constrangimentos estruturais que deixam um campo de manobra 

reduzido às direções das escolas. 

 Relações com outras escolas – As relações com as escolas que partilham a 

mesma área de influência podem ser uma possibilidade de intervenção das 

direções escolares, para poderem gerir os fluxos escolares dos alunos. 

 Melhoramentos – Iniciativas que pretendem resolver problemas de 

instalações ou de funcionamento e que podem contar com o apoio de 

entidades exteriores (administração regional, câmara municipal, empresas, 
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associações, etc). Estas iniciativas dependem sobretudo da capacidade 

estratégica que a direção tem em angariar apoios para melhorar o 

atendimento aos alunos e as condições em que é prestado o serviço 

educativo. 

 Promoção da Escola – Iniciativas deliberadas de promoção da escola e da 

sua “imagem pública”. 

 

Lógicas de Ação Internas 

São tentativas das direções escolares de controlar a influência do ambiente 

externo, e de lidar com os fenómenos de segregação e desigualdades de 

oportunidades, passa, sobretudo, pelos seguintes tipo de intervenções: 

 Relação Escola-Família – Iniciativas de aproximação aos pais para que estes 

também sejam parte ativa na escola e que ajudem a resolver problemas da 

escola em relação aos seus filhos. 

 Atividades Extra-Curriculares – iniciativas a fim de melhorar a prestação 

do serviço educativo, dos professores obterem uma realização profissional 

não satisfatória pelo modelo decidido e de adaptar as condições de 

funcionamento da escola às características dos alunos e meio social de 

pertença. Estão orientadas para a “ocupação de tempos livres”. 

 Organização das Turmas – Iniciativas para que haja critérios de seleção de 

alunos na organização de horários e turmas, sujeitos a um certo enviesamento 

étnico e social, com reflexos na equidade do serviço educativo e igualdade de 

oportunidades. A escolha do “turno da manhã” ou do “turno da tarde”, pode 

dar lugar a um “jogo” de interesses e influências entre professores e 

encarregados de educação. Os professores mais antigos, que tem prioridade 

na escolha, preferem ficar com o turno da manhã, enquanto os mais novos, e 

por vezes menos habituados, ficam para a tarde; entre pais existe uma pressão 

para que os seus filhos fiquem no turno da manhã, sendo assim, os mais 

influentes, empenhados ou com maior capacidade reivindicativa, conseguem 

encontrar argumentos válidos para os seus interesses. 
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1.2 - Objetivos do Projeto 

Na área da Administração Educacional um dos focos de estudo é a Gestão das 

Organizações Educativas, e é também uma área pela qual tenho um grande interesse. 

Neste sentido, este projeto, visou perceber como é que se processa a monitorização 

do sucesso dos colégios privados, de modo a que também os diretores desses 

colégios percebam se o seu modo de funcionamento pode, ou não, prejudicar o 

colégio. Desta forma, este projeto pretendeu: 

 Perceber se o gestor escolar intervém e monitoriza o sucesso da sua escola e 

saber onde o faz, se dentro do seu gabinete ou se vai ao terreno, e como opera 

através disso; 

 Compreender se utiliza de certo modo, algumas influências que tenha no 

meio educativo para seu proveito ou em proveito dos outros; 

 Saber quais as suas lógicas de ação, se age interna ou externamente, e qual o 

seu papel nas ações que desenvolve. 

Segundo Cortesão, Leite e Pacheco (2002), um Projeto é um estudo planeado e 

estruturado em função de objetivos traçados, que visa uma investigação aprofundada 

sobre um tema. Os resultados obtidos são baseados numa quantidade limitada de 

recursos e de tempo. Os objetivos traçados para este projeto foram revistos pela 

orientadora de estágio e só depois pude desenvolver o meu projeto 

 

2. Metodologia de Recolha e Análise de dados 

Dada a natureza deste projeto de investigação, para o seu desenvolvimento, 

utilizei uma investigação qualitativa, onde a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, sendo o investigador, o instrumento principal. A investigação tem de ser 

descritiva e minuciosa. 
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2.1 - Técnicas de Recolha de dados 

No desenvolvimento deste projeto de investigação, os dados foram recolhidos 

através de conversas informais, pesquisa arquivística e entrevistas. 

Tanto as conversas informais com a diretora do colégio, como com outras 

pessoas, forneceram dados importantes para atingir as finalidades deste projeto de 

investigação. 

Noutro sentido, toda a pesquisa arquivística que fiz, tanto em documentos que me 

foram facultados pelo colégio, quer por todos os outros documentos que procurei 

posteriormente. Esta técnica consiste, na utilização de informação existente em 

documentos elaborados previamente com o objetivo de obter informação relevante 

para responder às questões levantadas. Existem três tipos de documentos que podem 

ser consultados: documentos oficiais, documentos privados e documentos públicos. 

Documentos oficiais – encontram-se nos diversos departamentos da Administração 

pública (Ministério da Educação, da Ciência e do Ensino Superior, etc). Nesta 

categoria também se inserem toda a documentação dos arquivos das organizações 

escolares (atas, pautas, processos disciplinares, provas de exame, etc), e também se 

podem integrar nesta categoria as publicações oficiais do Estado (Diários da 

República, folhetos do M.E.). 

Documentos privados – são geralmente de acesso mais restrito, e incluem-se os 

arquivos de empresas, escolas particulares, partidos políticos, sindicatos, etc. 

Documento público – inclui-se a imprensa, cujo estudo pode ter duas vertentes: 

pode ser abordada como objeto de investigação ou como fonte de informação. 

No entanto, as entrevistas efetuadas tiveram um papel fundamental para a recolha 

de dados, tendo sido a principal técnica utilizada. Na técnica da entrevista, podemos 

obter mais informação do que nos questionários, embora seja mais demorada do que 

estes. A escolha dos diferentes tipos de entrevista, depende dos objetivos a atingir, e 

também do número de pessoas a abordar. 



54 

 

Segundo alguns autores, esta técnica pode ser utilizada em diversos momentos, 

no desenrolar da investigação, e tem como objetivo a recolha de dados de opinião 

que visam o fornecimento de pistas para a caracterização do processo em estudo. 

A entrevista tem diversas vantagens: 

 Proporciona uma grande flexibilidade na obtenção de informações através do 

indivíduo, que permite uma investigação mais profunda; 

 A entrevista pode ser adaptada à medida de cada sujeito, permitindo ao 

entrevistador explorar as respostas certas perguntas de modo que possa seguir 

as pistas mais interessantes; 

 Permite estabelecer um maior vínculo com o entrevistado, pois estabelece-se 

um contacto pessoal que proporciona um ótimo complemento à observação. 

No entanto, a realização da entrevista, existem também alguns problemas: 

 A duração da entrevista pode ser muito longa; 

 Dificuldade em analisar as respostas; 

 A subjetividade que pode haver em certas respostas. 

Existem 3 tipos de entrevistas: 

 Entrevista diretiva – o entrevistador conduz a entrevista, evitando os 

desvios dos assuntos em análise. 

 Entrevista não diretiva – o entrevistador coloca um conjunto de questões de 

forma integral, de um modo a que o entrevistado as desenvolva de forma 

pessoal. 

 Entrevista semidiretiva – é um misto entre a entrevista diretiva e não 

diretiva. 

 

2.2 - Técnica de Análise de dados 

A análise de dados, foi desenvolvida principalmente nas entrevistas realizadas. 

Após a realização das entrevistas, o primeiro passo foi transcrevê-las. Transcrevi-as 

para um ficheiro Word. Seguidamente, fiz uma leitura de cada uma das entrevistas e 

iniciei a análise de conteúdo. 

Para a análise de conteúdo, temos que te em conta 5 procedimentos: 
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1. Leitura de cada entrevista ou documento 

2. Análise transversal do conteúdo, reorganizando-o por temas principais e por 

subtemas 

3. Estabelece-se as categorias e o seu tratamento 

4. Validação das categorias 

5. Estudo comparativo das categorias. 

No entanto, existem algumas categorias que a análise de conteúdo também deve ter: 

Pertinência – o investigador deve conceber objetivos que lhe “agradem” e que 

estimulem a sua curiosidade. 

Fidelidade – o investigador deve seguir um fio condutor e tentar seguir esse fio 

condutor até ao fim. 

Exaustividade – o investigador deve fazer uma pesquisa acentuada, de modo a que 

haja pouca possibilidade de falhas. 

Exclusão mútua – o investigador deve excluir todas as hipóteses que não 

interessam, de modo a que elas não acabem por “estragar” o conteúdo da 

investigação. 

Produtividade – o investigador deve “colher” o máximo de “frutos” possível da sua 

investigação de modo a que ela fique mais estimulante. 

 

2.3 – Apresentação e análise dos resultados  

A apresentação e análise dos resultados são feitas através da análise de conteúdos 

da entrevista realizada, antecedida por uma pequena caracterização da entrevistada. 

É importante referir que na apresentação e análise da entrevista, é referido o nome 

da entrevistada. Ainda que qualquer investigação requeira preceitos de anonimato e 

confidencialidade, eu revelo a identidade da participante, apenas e só, por ter tido 

autorização para fazê-lo.  

Na apresentação da análise de conteúdos da entrevista aparece apenas o quadro de 

análise resumido, sendo que o quadro de análise de conteúdos completo, encontra-se 
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nos anexos (Anexo 3), bem como o guião da entrevista (Anexo 1) e o protocolo da 

entrevista (Anexo 2). 

 

 

Análise da Entrevista à Diretora do Colégio de Santa Doroteia 

Esta entrevista foi realizada presencialmente nas instalações do colégio de Santa 

Doroteia, foi gravada (com a devida permissão da entrevistada) com um aparelho 

para o efeito, e durou cerca de 1h. Maria da Conceição Rocha Amorim, é a Diretora 

do Colégio de Santa Doroteia desde 1978, ainda que tenha integrado a equipa 

diretiva do colégio em 1974. É Irmã Doroteia e Licenciada em Filologia Clássica 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  

 

Quadro 1 – Análise de Conteúdo da Entrevista à Diretora do Colégio 

Bloco Indicadores % 

Bloco B 

Apresentação do 

Entrevistado 

 

Habilitações Académicas 

1 

 

Percurso até chegar a diretora do Colégio 

2 

 

 

 

 

Bloco C 

Ensino 

Privado/Católico 

 

Missão dos Colégios Católicos 

 

1 

 

Existência de tantos Colégios Católicos 

 

1 

Preferência dos pais por Colégios Católicos em 

detrimento de outros Colégios Privado 

 

1 

 

Em que é que o Colégio de Santa Doroteia se 

distingue dos restantes Colégios Católicos 

 

 

2 

 

Integração e Gestão da multiculturalidade 

Religiosa existente. 

 

2 

 

 

A continuação da vontade de Santa Paula em 

educar os mais pobres e desfavorecidos 

 

1 

 

Bloco D Funções Realizadas 1 
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Trabalho do 

Gestor 

Que intervenções faz e a que pressões está 

sujeita 

 

1 

Planeamento do dia a dia 1 

Avaliação dos Docentes 1 

 

 

Resultados da Avaliação 

1 

 

Bloco E 

Lógicas de Ação 

 

 

 

 

 

 

Relações Externas 

 

1 

 

Vantagens das Condições Físicas 

 

1 

 

Preocupação com a Imagem do Colégio 

 

1 

 

Relação Escola - Família 

 

1 

 

Atividades Extra Curriculares 

 

1 

 

Organização das Turmas 

 

1 

 

Contratação do Corpo Docente 

 

1 

 

Para a Irmã Amorim, quando questionada sobre a principal missão dos colégios 

católicos, ela diz-nos que tem que ser “a missão de qualquer outra escola: preparar 

academicamente bem os seus alunos”. No entanto, foca que para o Colégio de Santa 

Doroteia “o mais importante é a educação da pessoa, formação, a fé e o 

crescimento na fé”. 
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Quando pergunto porque acha que existem cada vez mais colégios católicos em 

Portugal, responde desta forma “Há muitas congregações religiosas que tem a 

educação e o ensino nu lugar muito importante do seu carisma e portanto, é por 

isso que existem tantos colégios católicos…”. Quando peço a diferença do Colégio 

de Santa Doroteia, diz-nos “procura ter todos os deveres de qualquer colégio 

católico, para além de ter o dever de manter viva a herança educativa que nós 

recebemos de Santa Paula Frassinetti (…) De facto acho que Santa Paula teve uma 

visão, em pleno séc. XIX, que foi muito para além do seu tempo e que eu acho que 

ainda hoje é atual, portanto…o conceber a escola como uma família, o procurar 

valores, que nós chamamos de simplicidade, mas que no fundo através dessa 

simplicidade educam para a retidão de caráter, para a honestidade, o 

serviço…estar ao serviço dos outros. E nós vemos que embora vivamos num mundo 

muito egoísta, também temos por outro lado uma necessidade de serviço aos outros, 

de uma maneira muito particular, e é por isso que aparecem tantos projetos de 

voluntariado, etc. (…) Há uma coisa que eu acho que nos marca muito que é o 

espírito de família. O espírito de família de facto é tão marcante que, eu lembro de 

quando nós ainda não tínhamos secundário (começamos por ter e depois deixamos 

de ter durante alguns anos), mas quando não tínhamos secundário, os alunos que 

faziam aqui o 9º ano e depois iam ou para o Sagrado Coração de Maria, ou S. João 

de Brito, ou Valsassina, geralmente eram as escolas mais frequentadas pelos alunos 

que terminavam aqui o 9ºano, e é engraçado que eles chegavam aos outros lados e 

sabiam ver, sabiam ver que aqui havia um ambiente familiar próximo que não 

encontravam nos outros colégios. Diziam: “ o colégio é bom, mas…”.  

Quando toco na multiculturalidade étnica e religiosa existente no Colégio, 

responde-me de forma franca e tranquila, mostrando que são um colégio aberto ao 

mundo e para o mundo “aquilo que nós dizemos, e dizemos a todos abertamente, é 

que é um colégio católico, não está escondido, portanto quando os pais procuram o 

colégio, sabem ao que vêm, sabem que aquilo que nós procuramos proclamar é a fé 

cristã, eles sabem disso, sabem que são obrigados à frequência das aulas de 

religião e formação humana. Portanto, isso todos sabem… o resto, não, não são 

obrigados. Respeitam-se, nomeadamente os alunos muçulmanos, alunos com 

restrições alimentares, respeita-se tudo isso. E ás vezes procura-se também 
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valorizar a diferença, às vezes até nas aulas de religião os alunos de outras 

religiões são chamados a dar testemunho, ou a intervir de qualquer maneira, 

portanto não se anulam as pessoas…” 

 

Papel do Gestor 

A segunda parte da entrevista foi fundamentalmente focada no papel do gestor 

educativo. Para a Irmã Amorim, a função primeira do gestor educativo é “a 

orientação pedagógica da escola toda, agora essa orientação pode ser, primeiro de 

caráter geral e depois estar entregue a outras pessoas que em equipa depois vão 

realizando mais de perto as várias tarefas educativas.”, Mas também que “é muito 

importante, e para mim é o mais importante, é a gestão de relações, um gestor 

educativo tem que ser um gestor de relações, que é muito difícil, principalmente 

quando há um grupo muito grande, porque as pessoas são muito diferentes, a 

tolerância é menos, em tempos de maior trabalho há mais problemas…”. Se 

olharmos para o que nos diz Mintzberg, podemos definir papéis deste gestor como 

interpessoal, uma vez que procura estar sempre disponível quando o solicitam. 

Define o meio onde os colaboradores trabalham e motiva-os, e o decisional, uma 

vez que compete ao gestor assegurar a conceção de uma boa parte das mudanças da 

organização, delega a responsabilidade em terceiros, mas reserva para si a decisão 

final, quando não há resposta programada. 

Podemos frisar que embora tenha uma agenda minimamente organizada e 

preparada, prefere viver o dia a dia e aquilo que acontece, o que nos dá uma imagem 

de um Diretor liberal que não se sufoca, nem sufoca os outros com os estritamentos 

de agenda. “eu acho que há uma parte que se pode planear, e isso tem que se 

planear de acordo com as possibilidades e seguindo um calendário que é 

estabelecido no inicio do ano, mas depois há o dia a dia que muitas vezes foge 

àquele planeamento, que é aquilo que acontece, e quantas vezes nós chegamos ao 

final do dia e não tive parada, mas também não fiz nada do que pretendia, portanto 

eu acho que muitas o dia a dia, tirando aquilo que deve estar programado, o dia a 

dia acontece”. 
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 No que respeita à avaliação de professores, o colégio segue a grelha de avaliação 

oficial, mas só para progressões de carreira, porque quando se quer melhorar 

utilizam um método interno, em que no inicio de cada ano letivo se desenvolvem 

pontos de esforço que todos tem que atingir no final do mesmo ano letivo. O que nos 

volta a dar sinais de um colégio arejado e independente, com ideias próprias e 

inovadoras. “nós temos uma grelha de avaliação oficial, e eu acho que é um grelha 

muitíssimo complicada, e eu acho que no fundo aquilo não tem o efeito que se 

pretende. Às aquilo que eu acho que resulta muito com a grelha é o facto de a 

pessoa quer progredir na carreira e sujeitar essa progressão à avaliação. Agora se 

a avaliação tiver por objetivo melhorar pessoal e coletivamente, eu acho que às 

vezes acaba por ser melhor uma coisa mais simples, e nós, aquilo que fazemos é a 

desenvolver no inicio do ano pontos de esforço e depois verificar no final do ano se 

esses pontos de esforço foram alcançados. Eu penso que é por aqui que a avaliação 

pode ser produtiva, porque desde que começamos a trabalhar desta maneira temos 

conseguido efetivamente melhor alguma coisa”.  

Lógicas de Ação 

Na terceira e última parte da entrevista, focamos as lógicas de ação utilizadas pelo 

colégio. Segundo Barroso (2006) existem dois tipos de lógicas de ação, externas e 

internas. No colégio de Santa Doroteia podemos perceber que se praticam ambas. A 

relação com as escolas públicas e outros colégios da área, é pobre e quase nula, 

embora devido ao facto de gozar de paralelismo pedagógico, o colégio depende da 

Escola Secundária do Lumiar e da Escola Básica 2+3 Almirante Gago Coutinho, 

para registo de matrículas e emissão de diplomas e certificados. No entanto, mantém 

uma proximidade com os outros colégios da congregação. “ mas agora neste 

momento não temos assim nada de muito especial, temos com os outros colégios da 

congregação uma relação que se tem estreitando cada vez mais e eu acho que é 

uma força para toda agente, porque tem criado uma grande unidade e tem dado 

frutos”. No que toca a melhoramentos físicos, o colégio tem apostado em alguns, 

mas não faz disso essencial, até porque como foi dito não é exatamente isso que atrai 

os pais “É evidente que as condições físicas é sempre um atrativo, mas penso que as 

condições físicas que mais atraem os pais, aqui no nosso caso é o espaço, a limpeza, 
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o jardim. Como é óbvio também é bom termos um grande pavilhão e um auditório 

também grande, haver laboratórios, etc., etc. Mas penso que aqui o que os pais 

querem é a amplitude de espaço onde os miúdos se podem mover, acho que isso é 

muito importante, um jardim bem cuidado, e o bom gosto e a limpeza, acho que os 

pais são muito sensíveis a isso”. 

Em relação à imagem pública do colégio, a mais mediática é a posição do ranking 

nos dizer que o colégio é dos melhores no país, o que segundo nos foi dito, é uma 

consequência de um trabalho sólido, não há nenhuma preocupação com isso “acho 

que é uma consequência daquilo que já está implementado, não há nenhuma 

preocupação em relação a isso. Veja nós muito raramente propomos alunos 

externos a exame, mesmo os alunos mais fracos, que nós já sabemos que à partida 

não terão tão bom aproveitamento, e eu penso que há escolas onde fazem disso uma 

prática recorrente, onde anular a matrícula é quase um convite aos alunos com 

notas mais baixas. No entanto, se me perguntar se somos insensíveis a isso, é óbvio 

que não, e ficamos muito felizes, mas ninguém trabalha para isso, o nosso trabalho 

é para os nossos alunos saiam cidadãos respeitados e respeitáveis”. 

Em relação às lógicas de ação internas, questionei acerca da relação escola-

família, e cheguei à conclusão que se faz de uma forma muito estreita e através, mais 

uma vez, de uma forma simples e inovadora. Não existe uma associação de pais, 

mas existem sim, os delegados dos pais, que representam os encarregados de 

educação, e são eleitos através dos pais de cada turma “É uma relação estreita! 

Quer dizer, é uma relação estreita depende dos pais, mas nós temos, procuramos 

que seja estreita. Seja estreita por contacto direto, ou através dos delegados de pais. 

Nos não temos associação de pais, e eu não me importo nada, porque tivemos aqui 

associações de pais ótimas, a seguir ao 25 de Abril, com um trabalho de 

dinamização muitíssimo bom, mas chegou a uma certa altura que as associações de 

pais começaram a decair e transformaram-se numa espécie de contrapoder, de tal 

forma que foram os pais que acabaram e que se foram desinteressando. E lembro 

que nas últimas associações de pais, os pais já não estavam interessados em 

pertencer, e creio que foi da postura de contrapoder que as associações 

tomaram.(...) os pais colaboram lindamente como delegados no que diz respeito aos 



62 

 

problemas da turma e ao serem ponte de ligação entre as turmas e a direção. E os 

delegados de pais são eleitos entre eles, ou seja, dos pais da turma, são eleitos dois 

e depois basicamente funciona, como os delegados de turma”. 

As atividades extracurriculares, são outra forma de motivar os alunos a 

permanecer no colégio e a dar espaço aos professores para que abranjam outros 

conhecimentos. No colégio o desporto é o principal motor das atividades tendo 

como rei o Basquetebol, e depois há também uma importante parte musical, que é 

encabeçado pelo coro, mas também contempla o ensino de diversos instrumentos 

musicais “temos muitas atividades desportivas coletivas. O desporto mais 

importante da casa é o basquetebol, mas também temos futebol, corfebol, ginástica 

acrobática, voleibol. E depois também temos atividades musicais: piano, viola, 

flauta, baixo, bateria, e acho que é só. Ah e o coro! E também temos teatro, 

culinária, etc”.  

No que diz respeito à organização das turmas, também não há qualquer tipo de 

critério subjacente, apenas existe um cuidado para que alunos que venham de outra 

escola fiquem juntos, mas apenas dois ou três, para que isso também não seja 

problema “Não há qualquer tipo de critério, uma vez que os miúdos que vem para o 

5º ano vem todos de fora, o que fazemos é que quando chegam tentamos integrar os 

que vêm da mesma escola, embora nunca deixemos grupos muito grandes, para 

depois não se formarem grupos, por exemplo os alunos que vêm do Externato do 

Parque são distribuídos, uma vez que a grande maioria dos nosso alunos do 5º ano 

provém do Externato do Parque”. 

De salientar que, no que toca à contratação de docentes, esta è feita a nível 

interno, de acordo com as necessidades, e ainda que não haja nenhum perfil especial 

nem específico, dá-se primazia a pessoas que conheçam o projeto educativo e que o 

aceitem, porque só assim o corpo docente é parte do sucesso do colégio de Santa 

Doroteia “Normalmente nós temos muitos currículos. Portanto, é considerado um 

currículo quando há necessidade de contratar algum docente. Consulta-se o 

currículo, avalia-se, se por acaso há referências, recorre-se às mesmas e depois 
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tem-se uma entrevista em que se diz claramente o que se pretende, o que esperamos 

de qualquer professor do colégio”. 
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Sem dúvida, o ensino privado em Portugal sofreu grandes mudanças ao longo do 

tempo, para melhor. Se no inicio este tipo de ensino teve alguma dificuldade em 

afirmar-se como uma alternativa ao ensino público, hoje em dia, o ensino privado 

usufrui de um estatuto irrepreensível. Contudo, este estatuto não abrange todo o 

ensino privado, apenas o que está sob alçada de congregações religiosas, pois os 

outros colégios privados são (ainda) vistos com alguma desconfiança e apenas um 

meio de “comprar” as notas dos alunos. Esta problemática da “compra” das notas 

dos alunos prende-se com as lógicas de ação utilizadas pelos colégios. Alguns 

colégios focam-se essencialmente nos resultados finais dos alunos, uma vez que são 

esses resultados que são públicos. Os colégios dirigidos por congregações religiosas 

têm uma visão diferente de educar as crianças. Educam através do interior para o 

exterior, preocupando-se essencialmente com a pessoa em si, sendo os (bons) 

resultados finais uma consequência de uma educação completa e centrada 

essencialmente na pessoa. 

Como a grande maioria das pessoas, sempre achei que os colégios privados eram 

“antros” de miúdos muito mimados, muito ricos, muito mal-educados, e professores 

que só ali estavam para completar horário e os que estavam a tempo inteiro seriam 

muito velhos e com pouca paciência para aturar crianças. Tudo isto se foi 

desvanecendo, logo na primeira vez que entrei no Colégio, e a Diretora me recebeu 

de braços abertos e totalmente disposta a ajudar-me durante o estágio. O meu estágio 

no Colégio de Santa Doroteia, para além do desenvolvimento de competências 

necessárias ao meu futuro profissional, permitiu-me perceber a centralidade da 

função educativa do colégio, percebendo as suas lógicas de ação. As lógicas de ação 

do colégio de Santa Doroteia prendem-se essencialmente com a educação integral da 

criança, para que estas cresçam em harmonia com o mundo que as rodeia, sendo 

cidadãos responsáveis e ativos.  

Reflexão Final 
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Conheci uns miúdos mais mimados do que outros, uns com mais poder de 

compra do que outros, uns mais irreverentes e outros mais bem comportados, mas 

todos eles com uma grande capacidade de partilha e de preocupação com o outro. 

No colégio de Santa Doroteia este crescimento integral compreende também um 

crescimento espiritual e um crescimento na fé, para que ao jeito de Santa Paula 

Frassinetti (fundadora das Irmãs de Santa Doroteia) “o Amor seja a maior força 

educativa”.  

Pude observar, que apesar do investimento de terem os filhos no colégio ser 

muito alto, os pais continuam a ver nesse investimento um futuro mais sólido para 

os filhos, porque através das boas notas que conseguem, dá-lhes acesso aos melhores 

cursos e às melhores universidades, e posteriormente a bons e sólidos empregos. 

Posso também referir, que os pais dos alunos, apesar de saberem que a escola deixou 

de ser um alicerce para o futuro, continuam a investir nos filhos e na sua educação, 

acreditando que com isso o futuro deles será melhor. 

Posso dizer que em relação ao papel do gestor dentro do Colégio, a Diretora, não 

tem uma liderança fechada em si própria, mas delega competências, intervindo 

apenas quando as situações ultrapassam as competências delegadas, pelo que pude 

perceber, é uma Diretora liberal, que confia naqueles que trabalham ao seu lado, 

embora não se demita das suas responsabilidades. Em relação à avaliação dos seus 

docentes, o Colégio mostra ser uma instituição independente que, embora siga os 

parâmetros definidos pelo Estado, quando estes não agradam, conseguem reinventar 

uma nova estratégia de avaliação que lhes permita realmente melhorar. 

No que toca às Lógicas de Ação, e de acordo com Barroso (2006), que nos fala 

em lógicas de ação internas e externas, posso concluir que no Colégio ambas se 

praticam, havendo no entanto uma maior incidência nas lógicas de ação internas, 

optando por terem bons profissionais, uma boa relação com as famílias dos alunos, 

uma grande variedade de atividades extra curriculares, ainda que não descurem 

aquilo que é visível e que pode chamar mais alunos. No entanto, em relação à 

imagem pública do colégio, não existe nenhuma campanha de marketing, os alunos 

aparecem por serem familiares de algumas irmãs, de serem familiares de outros 
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alunos do colégio ou de serem familiares de ex-alunos do colégio, uma minoria vem 

pela boa qualificação do colégio no ranking das escolas, e também para essa boa 

qualificação nada é premeditado, é uma consequência do bom trabalho interno. 

Foi um ano letivo muito intenso, uma vez que a grande maioria do tempo foi a 

desenvolver tarefas de estágio, principalmente a nível da coordenação pedagógica do 

colégio. Isto criou algumas limitações no que respeita à observação sistemática do 

funcionamento do colégio, uma vez que todo o tempo em que estava na instituição, 

era dividida entre a elaboração dos trabalhos e reuniões com a coordenação. Apesar 

disso, foi um ano muito gratificante, porque para além de ter aprendido muito para 

um possível futuro profissional, também integrei uma equipa de trabalho onde o 

mais importante é aliar os bons profissionais às boas pessoas, e isso revela-se nos 

bons resultados que o colégio tem e que são transmitidos para fora. Ao longo deste 

ano, percebi que a escola para além de ter o direito de ser uma segunda casa para os 

alunos, tem o dever de proporcionar um ambiente propício a que tal aconteça para 

que os alunos se sintam protegidos, compreendidos e sobretudo amados por aquilo 

que fazem, mas acima de tudo por aquilo que são. 

Ao longo dos meses de estágio, percebi que, todos os que trabalham e/ou estudam 

no Colégio, têm para com ele um sentimento de pertença e gostam muito daquilo 

que fazem. O colégio é visto como “pequena empresa” familiar, onde todos se 

conhecem e onde todos gostam de trabalhar. 
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Anexo 1 – Guião de Entrevista à Diretora do Colégio de Santa Doroteia 

 

 

Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ciências da Educação 

Área de Especialização em Administração Educacional 

 

Guião da Entrevista 

 

Blocos Objetivos Questões 

 

 

 

Bloco A 

 

Legitimação da 

Entrevista 

 Apresentação 

 Dar a conhecer os 

objetivos do trabalho e 

da entrevista 

 Pedir autorização para 

gravar a entrevista 

 Garantir o anonimato do 

entrevistado, se 

necessário 

(mediante apresentação dos objetivos) 

 Tem alguma dúvida ou comentário? 

 Permite-nos a realização da 

entrevista? 

 Permite a gravação da mesma? 

 Podemos identificá-la ou prefere 

manter anonimato? 

 

Bloco B 

 

Apresentação do 

Entrevistado 

 Perceber quais as 

habilitações do(a) 

Diretor(a) 

 Saber como é que 

ocupou o cargo de 

Diretor(a) do Colégio. 

 Quais são as suas 

habilitações/formação? 

 Como é que chegou a Diretor(a) 

deste colégio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco C 

 

Ensino 

 Perceber qual a opinião 

do entrevistado em 

relação ao ensino 

privado. 

 Perceber de que modo é 

que o colégio de Santa 

Doroteia é diferente dos 

outros colégios 

privados/católicos. 

 Perceber como é feito o 

acolhimento de alunos de 

outras religiões e como é 

gerida essa 

multiculturalidade. 

 Qual é a principal missão dos 

colégios católicos? 

 Qual a sua perceção do facto de 

existem tantos colégios católicos?  

 E porque é que acha que os pais os 

continuam a preferir em detrimento 

de outros colégios privados? 

 E o colégio de Santa Doroteia, em 

que se distingue dos outros colégios 

católicos?  

 Têm alunos de outras religiões. 

Como fazem a integração dos 

mesmos? E como gerem essa 

multiculturalidade religiosa?  
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Privado/Católico  E de que forma é que a vontade que 

Santa Paula tinha em educar os mais 

pobres continua? 

 

 

Bloco D 

 

O Trabalho do 

Gestor 

 

 Perceber o que entende o 

entrevistado por gestor 

educativo. 

 Em termos gerais, quais são as 

funções realizadas no colégio? 

 Na sua opinião a que tipos de 

intervenções está sujeito no seu dia a 

dia? E a que género de pressões? 

 Como faz o planeamento do seu dia? 

 Quais são as suas prioridades? E em 

relação À avaliação, como é 

realizada? E a dos docentes? Como 

são usados os resultados da 

avaliação? 

 

 

 

 

Bloco F 

 

Lógicas de Ação 

 Perceber quais as lógicas 

de ação que existem no 

colégio, e compreender 

se isso é benéfico. 

 

 Quais são as relações que o colégio 

tem com outros colégio ou com as 

escolas públicas? 

 Tem havido melhoramentos nas 

condições físicas do colégio? Acha 

que isso é uma vantagem na escolha 

deste colégio? 

 E em relação à imagem que querem 

passar, há uma preocupação a esse 

nível? 

 Como funciona a relação escola-

família? 

 As atividades extracurriculares como 

funcionam? 

 Quais os critérios seguidos na 

organização de turmas? 

 E em relação à contratação dos 

docentes. Algum perfil especial? 

 Acha que o corpo docente é parte do 

sucesso deste colégio? De que 

forma? 

 

Bloco G 

 

Finalização da 

Entrevista 

 Considerações finais 

 Agradecimentos 

 Quer acrescentar alguma informação 

ou opinião que pense ser útil e 

pertinente para este trabalho? 

 Agradecemos a disponibilidade. 
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Anexo 2 – Protocolo da Entrevista à Diretora do Colégio de Santa Doroteia 

 

Entrevistador – Bom Tarde! Já sabe que esta entrevista é para constar no meu relatório 

de estágio, para eu perceber algumas funcionalidades do Colégio, que não percebi 

durante o meu estágio. Não sei se prefere manter o anonimato ou se posso dizer o seu 

nome… 

Entrevistado – Como lhe der mais jeito! 

Entrevistador – Em primeiro lugar, gostava de perceber quais as suas habilitações 

académicas e como é que chegou a Diretora do colégio. 

Entrevistado – As minhas habilitações académicas são essencialmente em Filologia 

Clássica, portanto, a minha área é o Grego e Latim…e o Português claro! O Português 

vez em primeiro lugar, mas durante poucos anos. Estive primeiro no Colégio do Sardão, 

com secundário, portanto dei Grego e Latim. Depois entretanto o Colégio do Sardão 

deixou de ter secundário, enquanto eu lá estava, portanto passei a dar só Português. E 

aqui também enquanto dei aulas só dei Português. 

Entrevistador – E depois como é que chegou a diretora deste colégio? 

Entrevistado – Como cheguei…tu sabes como é que se chega (risos)! Uma vez que 

pertenço a uma congregação religiosa, foi através de nomeação da Provincial. 

Portanto…eu quando fiz os votos perpétuos vim para aqui e fiquei a integrar a equipa 

diectiva da época, que tinha a Irmã Furtado Martins como diretora e mais algumas 

irmãs. Depois quando a Irmã Furtado Martins saiu, é que eu fiquei como diretora. 

Portanto, fiquei diretora, mesmo diretora em 1978, vim para cá em 1974. Estive de 1978 

até 1986… 

Entrevistador – Depois ficou a Irmã Maria João, não foi? 

Entrevistado – Sim! Depois ficou a Irmã Maria João que me substituiu, e depois eu 

substituía novamente a ela! (risos) 

Entrevistador – Então esta primeira parte da já percebemos! Agora vamos passar a 

parte do ensino privado/católico em Portugal. Então, e não sua opinião, qual é a 

principal missão dos colégios católicos, em Portugal, e porque é que acha que existem 

tantos colégios católicos no nosso país neste momento? 

Entrevistado – Olha a principal missão dos colégios católicos…acho que os colégios 

católicos a como principal missão, aquela que é a missão de qualquer escola: preparar 

academicamente bem os seus alunos. Isso é comum a qualquer escola, e que eu acho 

que é muito importante porque os pais quando põem os filhos num colégio católico 

fazem um investimento e esperam o retorno do investimento feito. Essa é uma missão, 
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no entanto, eu penso que não é a mais importante. Para muitas pessoas que nos 

procuram será, mas quanto a nós não! 

Quanto a nós o mais importante é a educação da pessoa, formação, a fé e o crescimento 

na fé. Proporcionar experiências que os ajudem a crescer na fé. Portanto, a educação é 

aquilo que é mais importante… E qualquer colégio católico deve ter isto como missão. 

Entrevistador – E por que é que acha que existem tantos colégios católicos hoje em dia 

em Portugal? 

Entrevistado – Eu acho que é assim…há colégios diocesanos, mas a maior parte dos 

colégios católicos pertencem a congregações religiosas. Há muitas congregações 

religiosas que tem a educação e o ensino nu lugar muito importante do seu carisma e 

portanto, é por isso que existem tantos colégios católicos…há alguns colégios 

diocesanos mas a maios parte pertencem a congregações religiosas quer femininas, quer 

masculinas. 

Entrevistador – E por que é que acha que os pais preferem os colégios católicos em 

detrimento de outros colégios privados, normais privados? Por causa do que já referiu 

da dimensão da fé ou por causa de algo mais? 

Entrevistado – Há pais que procuram essa dimensão, e que quando vêm ao colégio têm 

essa preocupação e inclusive alguns já foram nossos alunos e outras pessoas que 

também são sensíveis a isso. Outros…eu creio que os colégios que estão na mão de 

congregações religiosas, tem um modo próprio de estar na educação que às vezes agrada 

aos pais, um ambiente mais próximo, mais familiar, tal como temos aqui, eu penso que 

é importante para os pais. 

Entrevistador – Ficam mais descansados… 

Entrevistado – Ficam mais descansados! 

Entrevistador – e então em que é que este Colégio – o Colégio de Santa Doroteia, se 

distingue dos outros colégios católicos? 

Entrevistado – Em que é que se distingue dos outros colégios católicos… é assim, 

procura ter todos os deveres de qualquer colégio católico, para além de ter o dever de 

manter viva a herança educativa que nós recebemos de Santa Paula Frassinetti, que não 

vale a pena estar-te a explicar (risos), mas que eu penso que… De facto acho que Santa 

Paula teve uma visão, em pleno séc. XIX, que foi muito para além do seu tempo e que 

eu acho que ainda hoje é atual, portanto…o conceber a escola como uma família, o 

procurar valores, que nós chamamos de simplicidade, mas que no fundo através dessa 

simplicidade educam para a retidão de caráter, para a honestidade, o serviço…estar ao 

serviço dos outros. E nós vemos que embora vivamos num mundo muito egoísta, 

também temos por outro lado uma necessidade de serviço aos outros, de uma maneira 

muito particular, e é por isso que aparecem tantos projetos de voluntariado, etc. Eu creio 

que é fundamental isto que o colégio tem… Há uma coisa que eu acho que nos marca 
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muito que é o espírito de família. O espirito de família de facto é tão marcante que, eu 

lembro de quando nós ainda não tínhamos secundário (começamos por ter e depois 

deixamos de ter durante alguns anos), mas quando não tínhamos secundário, os alunos 

que faziam aqui o 9º ano e depois iam ou para o Sagrado Coração de Maria, ou S. João 

de Brito, ou Valsassina, geralmente eram as escolas mais frequentadas pelos alunos que 

terminavam aqui o 9ºano, e é engraçado que eles chegavam aos outros lados e sabiam 

ver, sabiam ver que aqui havia um ambiente familiar próximo que não encontravam nos 

outros colégios. Diziam: “ o colégio é bom, mas…” 

Entrevistador – Agora outra pergunta: eu quando cá estive no meu estágio reparei que 

têm alunos de outras religiões, pelo menos de outras etnias que à partida poderão não 

ser católicos. E eu gostava de saber como é que fazem a integração desses alunos e 

como é que gerem a multiculturalidade religiosa existente no colégio. 

Entrevistado – É assim…qualquer aluno, em principio, tem possibilidade de aqui 

entrar. Nós não fazemos exceções… 

Entrevistador – Sim, sim está no regulamento interno. 

Entrevistado – Exatamente…aquilo que nós dizemos, e dizemos a todos abertamente, é 

que é um colégio católico, não está escondido, portanto quando os pais procuram o 

colégio, sabem ao que vêm, sabem que aquilo que nós procuramos proclamar é a fé 

cristã, eles sabem disso, sabem que são obrigados à frequência das aulas de religião e 

formação humana. Portanto, isso todos sabem… o resto, não, não são obrigados. 

Respeitam-se, nomeadamente os alunos muçulmanos, alunos com restrições 

alimentares, respeita-se tudo isso. E ás vezes procura-se também valorizar a diferença, 

às vezes até nas aulas de religião os alunos de outras religiões são chamados a dar 

testemunho, ou a intervir de qualquer maneira, portanto não se anulam as pessoas… 

Entrevistador – Até para os outros alunos perceberem e tornarem-se pessoas mais 

tolerantes… 

Entrevistado – Sim! Mais tolerantes e por outro lado a fazerem decisões mais 

conscientes. Portanto…o aderir ou o permanecer na sua fé, pode ser muitas vezes 

ajudado pelo contacto, pelo convívio com outras realidades. Desde o momento em que 

também não vá…porque é assim, são idades complicadas, são adolescentes, desde o 

momento em que isso também não vá colidir com uma certa instabilidade que eles 

tenham e que ainda não estão muito certos, muito seguros. Portanto…procura-se ter 

cuidado com isso, mas impulsiona-se o contacto com a diferença. Eu creio que qualquer 

um deles, repare nós temos aqui indianos, pretos, chineses também. E é curioso que 

tivemos o caso de uma menina chinesa que chegou no inicio do 2º período letivo… 

Entrevistador – Sim sim a Zu! 

Entrevistado – E a miúda sentiu-se muito bem integrada, portanto como vê, nem eles 

têm dificuldade em integrar-se, nem a integrar outros. E é engraçado, sobretudo os 
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africanos, eu acho que são particularmente bem aceites às até melhor que os 

muçulmanos, que são mais esquisitos, tem dificuldades socializar, nem é por serem 

muçulmanos, mas é que são uma raça um bocadinho mais complicada, os africanos não. 

 

Entrevistador – E agora, e que forma é que a vontade que Santa Paula tinha em educar 

os mais pobres continua presente no Colégio? 

Entrevistado – Olha… continua, primeiro aceitando em fazer a integração, e há alunos 

com uma capacidade financeira muito diferente, e a congregação procura apoiar 

crianças, mas também não podem ser tantas quanto isso, porque também não há 

qualquer tipo de subsidio, a não ser aquele que têm os contratos simples que é dado a 

alguns pais, mas procura-se receber o mais possível de alunos carenciados e dar-lhes 

ajuda para que eles se sintam aqui bem integrados também, que às vezes não é fácil! Às 

vezes é mais difícil este aspeto do que o da religião, mas de um modo geral…porque os 

alunos também não são classistas, podem ter uma reação primária, os mais pequenos 

principalmente, mas de modo geral não, até porque nós fazemos uma educação nesse 

sentido, até para que os meninos que têm muito perceberem que há outros que não têm 

tanto, e saberem agradecer o que tem e partilharem e pensarem nos outros. 

Entrevistador – Terminamos esta parte que diz respeito aos colégios católicos. Vamos 

passar agora para a parte do trabalho do gestor. Em que pretendo perceber algumas 

coisas sobre o trabalho do gestor educativo. Queria então agora saber, em termos gerais, 

quais são as funções que realiza aqui no colégio? 

Entrevistado – A função que um diretor pedagógico, é assim que chamamos, do 

colégio realiza, primeiro é a orientação pedagógica da escola toda, agora essa orientação 

pode ser, primeiro de caráter geral e depois estar entregue a outras pessoas que em 

equipa depois vão realizando mais de perto as várias tarefas educativas. Aquilo que eu 

acho que é muito importante, e para mim é o mais importante, é a gestão de relações, 

um gestor educativo tem que ser um gestor de relações, que é muito difícil, 

principalmente quando há um grupo muito grande, porque as pessoas são muito 

diferentes, a tolerância é menos, em tempos de maior trabalho há mais problemas…e 

portanto, tentar esbater esses problemas, aproximar as pessoas, atenuar as pequenas 

questões que surgem, desentendimentos, tudo isso, eu acho que um gestor educativo, 

tem de ser um gestor de relações. Acho é muitíssimo importante. 

Entrevistador – Na sua opinião a que tipos de intervenção está sujeita no seu dia a dia? 

E a que géneros de pressões? 

Entrevistado – A que tipo de intervenções em primeiro lugar. Intervenções todas as 

que fazem parte do dia a dia, quer do corpo docente, quer dos alunos, quando 

ultrapassam as competências da pessoa diretamente responsável. Por exemplo com os 

alunos, quando ultrapassa as competências do responsável de turma e do coordenador 

de ciclo, geralmente vai para o diretor, e entre colegas, também quando ultrapassa o 
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circulo de responsabilidades, por exemplo, quando ultrapassada o coordenador de 

departamento, geralmente também me chega a mim. Pressões…eu não me sinto sujeita 

às pressões, talvez as pessoas que mais pressionem são os pais, os pais às vezes é 

complicado. Pressionam ou por descontentamento com qualquer aspeto do colégio que 

acham que não está a correr tão bem ou por qualquer outro objetivo que tenham e às 

vezes não pode ser concedido, portanto é pressão. Os pais também recorrem muito a 

mim, devido ao facto de ser religiosa, para exporem casos mais complicados da vida 

pessoal e esperam também um pouco de conforto.  

Entrevistador – E como é que planeia o seu dia a dia? 

Entrevistado – É assim…eu acho que há uma parte que se pode planear, e isso tem que 

se planear de acordo com as possibilidades e seguindo um calendário que é estabelecido 

no inicio do ano, mas depois há o dia a dia que muitas vezes foge àquele planeamento, 

que é aquilo que acontece, e quantas vezes nós chegamos ao final do dia e não tive 

parada, mas também não fiz nada do que pretendia, portanto eu acho que muitas o dia a 

dia, tirando aquilo que deve estar programado, o dia a dia acontece. 

Entrevistador – E quais são as suas prioridades em relação por exemplo, à avaliação? 

Como é que essa avaliação é realizada? 

Entrevistado – Está a falar de avaliação dos docentes? 

Entrevistador – Sim dos docentes principalmente! 

Entrevistado – Olha nós temos uma grelha de avaliação oficial, e eu acho que é um 

grelha muitíssimo complicada, e eu acho que no fundo aquilo não tem o efeito que se 

pretende. Às aquilo que eu acho que resulta muito com a grelha é o facto de a pessoa 

quer progredir na carreira e sujeitar essa progressão à avaliação. Agora se a avaliação 

tiver por objetivo melhorar pessoal e coletivamente, eu acho que às vezes acaba por ser 

melhor uma coisa mais simples, e nós, aquilo que fazemos é a desenvolver no inicio do 

ano pontos de esforço e depois verificar no final do ano se esses pontos de esforço 

foram alcançados. Eu penso que é por aqui que a avaliação pode ser produtiva, porque 

desde que começamos a trabalhar desta maneira temos conseguido efetivamente melhor 

alguma coisa.  

Entrevistador – E como é que são usados esses resultados na prática? 

Entrevistado – Na prática, são comunicados às pessoas e muitas vezes levam a 

diálogos individuais. Mas pronto há pessoas que de facto têm a disponibilidade de 

mudar e outros que nem tanto, há pessoas mais difíceis. Difíceis por relutância à 

mudança e outras difíceis porque têm temperamentos difíceis. 

Entrevistador – Terminamos agora este bloco sobre o gestor educativo, vamos agora 

entrar na parte das lógicas de ação. Quais são as relações que o colégio tem com outros 

colégios ou escolas públicas? 

 

 



77 

 

Entrevistado – Com escolas públicas já temos tido, mas agora neste momento não 

temos assim nada de muito especial, temos com os outros colégios da congregação uma 

relação que se tem estreitando cada vez mais e eu acho que é uma força para toda 

agente, porque tem criado uma grande unidade e tem dado frutos. 

 

Entrevistador – E tem havido um melhoramento das condições físicas do colégio. 

Acha que esse melhoramento é uma vantagem na escolha do colégio, para os pais é uma 

vantagem na escolha deste colégio em detrimento de outros?  

Entrevistado – É! Eu acho que sim. É evidente que as condições físicas é sempre um 

atrativo, mas penso que as condições físicas que mais atraem os pais, aqui no nosso caso 

é o espaço, a limpeza, o jardim. Como é óbvio também é bom termos um grande 

pavilhão e um auditório também grande, haver laboratórios, etc, etc. Mas penso que 

aqui o que os pais querem é a amplitude de espaço onde os miúdos se podem mover, 

acho que isso é muito importante, um jardim bem cuidado, e o bom gosto e a limpeza, 

acho que os pais são muito sensíveis a isso. E os miúdos também são, embora 

estraguem, mas penso que eles também são muito sensíveis a isso, porque eles gostam 

de estragar, mas também gostam que esteja cuidado. 

Entrevistador – E em relação à imagem que querem passar do colégio, por exemplo o 

facto do colégio estar muito bem cotado a nível de ranking das escolas, há uma 

preocupação a esse nível, ou essa cotação é uma consequência de uma coisa que já está 

implementada? 

Entrevistado – Eu acho que é uma consequência daquilo que já está implementado, não 

há nenhuma preocupação em relação a isso. Veja nós muito raramente propomos alunos 

externos a exame, mesmo os alunos mais fracos, que nós já sabemos que à partida não 

terão tão bom aproveitamento, e eu penso que há escolas onde fazem disso uma prática 

recorrente, onde anular a matrícula é quase um convite aos alunos com notas mais 

baixas. No entanto, se me perguntar se somos insensíveis a isso, é óbvio que não, e 

ficamos muito felizes, mas ninguém trabalha para isso, o nosso trabalho é para os 

nossos alunos saiam cidadãos respeitados e respeitáveis.  

Entrevistador – E como é que funciona a relação Escola-Família? 

Entrevistado – É uma relação estreita! Quer dizer, é uma relação estreita depende dos 

pais, mas nós temos, procuramos que seja estreita. Seja estreita por contacto direto, ou 

através dos delegados de pais. Nos não temos associação de pais, e eu não me importo 

nada, porque tivemos aqui associações de pais ótimas, a seguir ao 25 de Abril, com um 

trabalho de dinamização muitíssimo bom, mas chegou a uma certa altura que as 

associações de pais começaram a decair e transformaram-se numa espécie de 

contrapoder, de tal forma que foram os pais que acabaram e que se foram 

desinteressando. E lembro que nas últimas associações de pais, os pais já não estavam 

interessados em pertencer, e creio que foi da postura de contrapoder que as associações 
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tomaram. E nós aqui temos a experiência de que os pais colaboram lindamente como 

delegados no que diz respeito aos problemas da turma e ao serem ponte de ligação entre 

as turmas e a direção. E os delegados de pais são eleitos entre eles, ou seja, dos pais da 

turma, são eleitos dois e depois basicamente funciona, como os delegados de turma. Há 

turmas em que há uma maior facilidade de eleição, porque se conhecem melhor. 

Entrevistador – E as atividades extracurriculares, há muitas? Como é que funcionam?  

Entrevistado – Então as atividades funcionam à quarta feira à tarde, mas as desportivas 

que exigem treinos funcionam geralmente ao fim do dia e distribuem-se ao longo da 

semana, conforme têm dois ou três treinos. E temos muitas atividades desportivas 

coletivas. O desporto mais importante da casa é o basquetebol, mas também temos 

futebol, corfebol, ginástica acrobática, voleibol. E depois também temos atividades 

musicais: piano, viola, flauta, baixo, bateria, e acho que é só. Ah e o coro! E também 

temos teatro, culinária,etc. 

E a pessoa responsável pelas atividades extracurriculares faz parte da direção. É assim, 

nós temos uma direção partilhada, que não é oficial, oficial é o diretor. Depois da 

direção partilhada fazem parte, três coordenadores de ciclo, uma coordenadora da 

atividade pedagógica, a responsável da pastoral, e a responsável das atividades extra 

curriculares. 

Entrevistador – E em relação ao critério das organizações das turmas, há algum critério 

especial, ou as turmas são feitas aleatoriamente? 

Entrevistado – Não há qualquer tipo de critério, uma vez que os miúdos que vem para 

o 5º ano vem todos de fora, o que fazemos é que quando chegam tentamos integrar os 

que vêm da mesma escola, embora nunca deixemos grupos muito grandes, para depois 

não se formarem grupos, por exemplo os alunos que vêm do Externato do Parque são 

distribuídos, uma vez que  a grande maioria dos nosso alunos do 5º ano provém do 

Externato do Parque. Uma coisa que os pais também pedem é que quando tem filhos 

mais novos, que fiquem com os responsáveis de turma dos filhos mais velhos. O que 

acontece também é que se nos aparece algum aluno com alguma necessidade educativa 

especial tentamos pô-lo numa turma que achamos pode puxar por esse aluno, e se nos 

aparecem mais alunos com necessidades educativas especiais, tentamos não os colocar 

todos na mesma turma. Mas claro isto tudo é muito bonito de dizer, mas depois na 

prática, às vezes falha. 

Entrevistador – E em relação à contratação dos docentes? Como é que funciona? Há 

algum perfil especial? 

Entrevistado – Não há nenhum perfil especial. Vamos lá ver, a contratação de docentes 

cada vez mais nos merece uma maior atenção, mas às vezes o bom é inimigo do ótimo. 

E se é preciso um ótimo professor de matemática, mas se a pessoa tem ótimas 

competências, mas não tem aquele perfil que eu à partida escolheria, eu aí acho que 

tenho passar à frente da competência do professor. Agora o que acontece é que há 
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muitas pessoas que entram e que vão fazendo caminho, há aqui pessoas que quando 

entram não fazem nada, e depois vao participando numa ou outra coisa, porque as 

pessoas sabem que quando entram para cá tem que se integrar num projeto, por isso 

cada vez mais a contratação de docentes tem de ser mais cuidada, porque a educação 

dos alunos está muito confiada aos professores, por isso tem que ser um perfil que se 

enquadre no nosso tipo de educação, e que nós queremos desenvolver nos alunos. 

 

Entrevistador – E como é feita a contratação dos docentes? 

Entrevistado – Normalmente nós temos muitos currículos. Portanto, é considerado um 

currículo quando há necessidade de contratar algum docente. Consulta-se o currículo, 

avalia-se, se por acaso há referências, recorre-se às mesmas e depois tem-se uma 

entrevista em que se diz claramente o que se pretende, o que esperamos de qualquer 

professor do colégio. 

Entrevistador – Então acha que o corpo docente é parte do sucesso do colégio? 

Entrevistado – Acho, e é mesmo! Porque não somos nós irmãs. Nós estamos cá por de 

trás, mas já não temos pessoas suficientes para assegurar. 

Entrevistador – E de que forma é que acha que eles são o sucesso deste colégio? 

Devido às boas pessoas que são ou aos bons profissionais que são ou às duas coisas? 

Entrevistado – Às duas coisas! As duas coisas completam-se, eu não acredito num bom 

profissional que não seja boa pessoa, e também não acredito numa pessoa como deve de 

ser que não seja bom profissional. 

Entrevistador – Já terminámos! Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? 

Entrevistado – Não! Se precisares de mais alguma coisa é só dizeres! 

Entrevistador – Obrigada! 

 

 

 

 

Anexo 3 – Análise de Conteúdo da Entrevista à Diretora do Colégio de Santa 

Doroteia 

Bloco Indicadores Unidades de Registo % 
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Bloco B 

Apresentação do 

Entrevistado 

Habilitações Académicas “As minhas habilitações 

académicas são essencialmente 

em Filologia Clássica, portanto, 

a minha área é o Grego e 

Latim…e o Português claro!”  

 

 

1 

Percurso até chegar a 

diretora do Colégio 

“Estive primeiro no Colégio do 

Sardão, com secundário, 

portanto dei Grego e Latim. 

Depois entretanto o Colégio do 

Sardão deixou de ter secundário, 

enquanto eu lá estava, portanto 

passei a dar só Português.” 

“…foi através de nomeação da 

Provincial. Portanto…eu quando 

fiz os votos perpétuos vim para 

aqui e fiquei a integrar a equipa 

diectiva da época (…) fiquei 

diretora, mesmo diretora em 

1978, vim para cá em 1974. 

Estive de 1978 até 1986…” 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Bloco C 

Ensino 

Privado/Católico 

Missão dos Colégios 

Católicos 

“…a principal missão dos 

colégios católicos…acho que os 

colégios católicos a como 

principal missão, aquela que é a 

missão de qualquer escola: 

preparar academicamente bem 

os seus alunos. Isso é comum a 

qualquer escola…” 

 

 

 

1 

Existência de tantos 

Colégios Católicos 

“Há muitas congregações 

religiosas que tem a educação e 

o ensino nu lugar muito 

importante do seu carisma e 

portanto, é por isso que existem 

tantos colégios católicos…” 

 

 

1 

Preferência dos pais por 

Colégios Católicos em 

detrimento de outros 

Colégios Privados 

“Eu creio que os colégios que 

estão na mão de congregações 

religiosas, tem um modo próprio 

de estar na educação que às 

vezes agrada aos pais, um 

ambiente mais próximo, mais 

familiar, tal como temos aqui, 

eu penso que é importante para 

os pais.” 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

“Em que é que se distingue dos 

outros colégios católicos… é 

assim, procura ter todos os 

deveres de qualquer colégio 

católico, para além de ter o 
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Em que é que o Colégio 

de Santa Doroteia se 

distingue dos restantes 

Colégios Católicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integração e Gestão da 

multiculturalidade 

Religiosa existente 

 

 

 

dever de manter viva a herança 

educativa que nós recebemos de 

Santa Paula Frassinetti (…) 

Santa Paula teve uma visão, em 

pleno séc. XIX, que foi muito 

para além do seu tempo e que eu 

acho que ainda hoje é atual, 

portanto…o conceber a escola 

como uma família, o procurar 

valores, que nós chamamos de 

simplicidade, mas que no fundo 

através dessa simplicidade 

educam para a retidão de 

caráter, para a honestidade, o 

serviço…estar ao serviço dos 

outros.” 

 

“Há uma coisa que eu acho que 

nos marca muito que é o espírito 

de família. O espirito de família 

de facto é tão marcante que, eu 

lembro de quando nós ainda não 

tínhamos secundário 

(começamos por ter e depois 

deixamos de ter durante alguns 

anos), mas quando não tínhamos 

secundário, os alunos que 

faziam aqui o 9º ano e depois 

iam ou para o Sagrado Coração 

de Maria, ou S. João de Brito, 

ou Valsassina, geralmente eram 

as escolas mais frequentadas 

pelos alunos que terminavam 

aqui o 9ºano, e é engraçado que 

eles chegavam aos outros lados 

e sabiam ver, sabiam ver que 

aqui havia um ambiente familiar 

próximo que não encontravam 

nos outros colégios. Diziam: “ o 

colégio é bom, mas…” 
 

“Exatamente…aquilo que nós 

dizemos, e dizemos a todos 

abertamente, é que é um colégio 

católico, não está escondido, 

portanto quando os pais 

procuram o colégio, sabem ao 

que vêm, sabem que aquilo que 

nós procuramos proclamar é a fé 

cristã, eles sabem disso, sabem 
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A continuação da vontade 

de Santa Paula em educar 

os mais pobres e 

desfavorecidos 

que são obrigados à frequência 

das aulas de religião e formação 

humana. Portanto, isso todos 

sabem… o resto, não, não são 

obrigados.” 

 

“Procura-se também valorizar a 

diferença, às vezes até nas aulas 

de religião os alunos de outras 

religiões são chamados a dar 

testemunho, ou a intervir de 

qualquer maneira, portanto não 

se anulam as pessoas…” 
 

 “Olha… continua, primeiro 

aceitando em fazer a integração, 

e há alunos com uma capacidade 

financeira muito diferente, e a 

congregação procura apoiar 

crianças, mas também não 

podem ser tantas quanto isso, 

porque também não há qualquer 

tipo de subsidio, a não ser 

aquele que têm os contratos 

simples que é dado a alguns 

pais, mas procura-se receber o 

mais possível de alunos 

carenciados e dar-lhes ajuda 

para que eles se sintam aqui bem 

integrados também, que às vezes 

não é fácil!” 
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Bloco D 

Trabalho do 

Gestor 

Funções Realizadas “A função que um diretor 

pedagógico, é assim que 

chamamos, do colégio realiza, 

primeiro é a orientação pedagógica 

da escola toda (…) Aquilo que eu 

acho que é muito importante, e para 

mim é o mais importante, é a 

gestão de relações, um gestor 

educativo tem que ser um gestor de 

relações…” 

 

 

 

 

1 

 

Que as Intervenções e 

Que Pressões 

“Intervenções todas as que fazem 

parte do dia a dia, quer do corpo 

docente, quer dos alunos, quando 

ultrapassam as competências da 

pessoa diretamente responsável. 

(…) Talvez as pessoas que mais 

pressionem são os pais, os pais às 

vezes são complicados.” 

 

 

 

1 
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Planeamento do dia a dia “…eu acho que há uma parte que 

se pode planear, e isso tem que se 

planear de acordo com as 

possibilidades e seguindo um 

calendário que é estabelecido no 

inicio do ano, mas depois há o dia a 

dia que muitas vezes foge àquele 

planeamento, que é aquilo que 

acontece…” 

 

 

 

 

1 

Avaliação dos Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Olha nós temos uma grelha de 

avaliação oficial, e eu acho que 

é um grelha muitíssimo 

complicada, e eu acho que no 

fundo aquilo não tem o efeito 

que se pretende. Aquilo que eu 

acho que resulta muito com a 

grelha é o facto de a pessoa quer 

progredir na carreira e sujeitar 

essa progressão à avaliação. (…) 

Aquilo que fazemos é a 

desenvolver no inicio do ano 

pontos de esforço e depois 

verificar no final do ano se esses 

pontos de esforço foram 

alcançados. Eu penso que é por 

aqui que a avaliação pode ser 

produtiva, porque desde que 

começamos a trabalhar desta 

maneira temos conseguido 

efetivamente melhor alguma 

coisa. “ 
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Resultados da Avaliação “Na prática, são comunicados às 

pessoas e muitas vezes levam a 

diálogos individuais. Mas pronto 

há pessoas que de facto têm a 

disponibilidade de mudar e 

outros que nem tanto, há pessoas 

mais difíceis. Difíceis por 

relutância à mudança e outras 

difíceis porque têm 

temperamentos difíceis.” 
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Bloco E 

Lógicas de Ação 

 

 

Relações Externas “…agora neste momento não 

temos assim nada de muito 

especial, temos com os outros 

colégios da congregação uma 

relação que se tem estreitando 

cada vez mais…” 
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Vantagens das Condições 

Físicas 

“É evidente que as condições 

físicas é sempre um atrativo, 

mas penso que as condições 

físicas que mais atraem os pais, 

aqui no nosso caso são o espaço, 

a limpeza, o jardim.” 

 

 

1 

Preocupação com a 

Imagem do Colégio 

“Eu acho que é uma 

consequência daquilo que já está 

implementado, não há nenhuma 

preocupação em relação a isso.” 

 

 

 

1 

Relação Escola - Família “…nós temos, procuramos que 

seja estreita. Seja estreita por 

contacto direto, ou através dos 

delegados de pais.” 

 

 

1 

Atividades Extra 

Curriculares 

“Temos muitas atividades 

desportivas coletivas. O 

desporto mais importante da 

casa é o basquetebol, mas 

também temos futebol, corfebol, 

ginástica acrobática, voleibol. E 

depois também temos atividades 

musicais: piano, viola, flauta, 

baixo, bateria, e acho que é só. 

Ah e o coro! E também temos 

teatro, culinária,etc..” 

 

 

 

 

 

1 

Organização das Turmas “Não há qualquer tipo de 

critério, uma vez que os miúdos 

que vem para o 5º ano vem 

todos de fora, o que fazemos é 

que quando chegam tentamos 

integrar os que vêm da mesma 

escola, embora nunca deixemos 

grupos muito grandes, para 

depois não se formarem 

grupos…” 

 

 

 

 

1 

Contratação do Corpo 

Docente 

“Portanto, é considerado um 

currículo quando há necessidade 

de contratar algum docente. 

Consulta-se o currículo, avalia-

se, se por acaso há referências, 

recorre-se às mesmas e depois 

tem-se uma entrevista em que se 

diz claramente o que se 

pretende, o que esperamos de 

qualquer professor do colégio. 

(…) Tem que ser um perfil que 

se enquadre no nosso tipo de 

educação, e que nós queremos 

desenvolver nos alunos.” 

 

 

 

 

 

 

1 
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Anexo 4 – Proposta de Autoavaliação dos docentes do Colégio de Santa Doroteia 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Anos que leciona no Colégio: _____________________________________________ 
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Área que leciona: _______________________________________________________ 

 

 

I. Relações Interpessoais 

1.1 – Respeito pelos colegas e alunos nos Conselhos de Turma 

 Durante este período letivo chegou pontualmente a todas as reuniões 

programadas? 

1 2 3 4 5 

 

 Colaborou ativamente nas tarefas exigidas pelas reuniões? 

1 2 3 3 5 

 

 Utilizou os meios informáticos disponíveis apenas e só para a realização das 

tarefas exigidas? 

1 2 3 4 5 

 

 Respeitou o ritmo que o responsável da reunião imprimiu na mesma, não 

interferindo com conversas paralelas que não beneficiaram a reunião? 

1 2 3 4 5 

 

 

1.2 – Cumprimento de tarefas que envolvem a prática letiva, nos prazos exigidos. 

 Conhece, e põe em prática todas as obrigações que são inerentes à função 

docente? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 Cumpre os prazos que são estabelecidos para a entrega de documentação 

necessária às suas tarefas? 

1 2 3 4 5 

 

II. Área Cientifico – pedagógica 

2.1 – Exigência e rigor 

 Prepara todos os conteúdos científicos que tem de lecionar? 

1 2 3 4 5 
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 Fomenta, em sala de aula, um ambiente que favoreça o respeito e o gosto pela 

aprendizagem? 

1 2 3 4 5 

 

 Fomenta nos alunos o desejo de participar ativamente nas aulas, dando espaço 

ao desenvolvimento do espírito crítico? 

1 2 3 4 5 

 

 Avalia, TODOS, os seus alunos de acordo com os critérios estabelecidos, 

proporcionando equidade e justiça? 

1 2 3 4 5 

 

2.2 – Formação Contínua 

 Durante este período letivo participou em alguma ação de formação na sua 

área científica – pedagógica? 

1 2 3 4 5 

 

 Essa formação ajudou-o a melhorar algo que não estava bem no seu método de 

ensino? 

1 2 3 4 5 

 

 Frequentou alguma ação de formação de valorização pessoal? 

1 2 3 4 5 

 

 Ajudou-o a melhorar a relação com os outros e consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

 

 Na sua formação contínua, interessa-se por áreas de conhecimento distintas? 

1 2 3 4 5 

 

 

III. Perfil do Educador 
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 De acordo com o perfil do educador integrado nos pontos de esforço para este 

ano, na sua visão, em qual se encaixa melhor? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 E qual/quais aqueles que precisa de melhorar? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Relatório dos alunos que saíram do Colégio no ano letivo de 2010/2011 

 

Colégio de Santa Doroteia – Lisboa 
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Relatório dos alunos que 

saíram no final do ano letivo de 

2010/2011 

 

 

 

 

Outubro 2011 

2º Ciclo do Ensino Básico 

Alunos do 5º Ano 

No inicio do ano letivo de 2010/2011, o total de alunos matriculados no 5º Ano 

de escolaridade era de 119 (100%). 
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Gráfico 1 – alunos matriculados no 5ºano em 2010/2011 

 

 

 

  

Desses 119 (100%), no final do mesmo ano, saíram 6% (7 alunos) 

 
Gráfico 2 – alunos que saíram no final de 2010/2011 

 

Dos 6% que saíram, 4% (5 alunos) ingressaram no ensino privado, e os outros 

2% (2 alunos) transferiram-se para escolas públicas. 

Nenhum dos alunos que saiu apresentou razões para tal. 
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Gráfico 3 – Tipo de ensino onde os alunos ingressaram depois da saída do Colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 6º Ano 

No inicio do ano letivo de 2010/2011, o total de alunos matriculados no 6º Ano 

de escolaridade era de 120 (100%). 

Ens. Privado
5 (4%)

Ens. Público
2 (2%)

Tipo de Ensino
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Gráfico 4 – alunos matriculados no 6ºano em 2010/2011 

 

 

 

 

Desses 120 (100%), no final do mesmo ano, saíram 12% (14 alunos). 

 
Gráfico 5 – alunos que saíram no final do ano de 2010/2011 

 

 

Dos 12% (14 alunos) que saíram, metade (6% - 7 alunos) transferiu-se para o 

ensino privado e a outra metade passou para o ensino público. 
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Gráfico 6 – Tipo de ensino onde os alunos ingressaram depois da saída do Colégio. 

 

 

 

 

Destes 12% que saíram apenas 0,85% (1 aluno) apresentou razões para tal. 

Pediu transferência para uma escola pública mais perto da sua área de 

residência. 

 
Gráfico 7 – motivos apresentados para a saída dos alunos. 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Alunos do 7º Ano 
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No inicio do ano letivo de 2010/2011, o total de alunos matriculados no 7º Ano 

de escolaridade era de 118 (100%). 

 
Gráfico 8 – número total de alunos matriculados no 7º ano em 2010/2011 

 

 

Desses 118 (100%), no final do mesmo ano, saíram 5 alunos (4%). 

 
Gráfico 9 – alunos que saíram no final do ano de 2010/2011 
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Dos 4% que saíram 1,2% (1 aluno) reprovou e saiu para o ensino privado, e 

2,6% (3 alunos) ingressaram no ensino público. Um aluno (1,2%) pediu 

transferência durante o 2º período letivo. 

 
Gráfico 10 - Tipo de ensino onde os alunos ingressaram depois da saída do Colégio. 

 

Nenhum dos 4% dos alunos que saíram apresentou qualquer tipo de motivo 

para a saída 

Alunos do 8º Ano 

No inicio do ano letivo de 2010/2011, o total de alunos matriculados no 8º Ano 

de escolaridade era de 117 (100%). 
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Gráfico 11 – total de alunos matriculados no 8º ano em 2010/2011 

 

 

Desses 117 (100%), no final do mesmo ano, saíram 7 alunos (6%). 

 
Gráfico 12 – alunos que saíram no final de 2010/2011 

 

Dos 6% (7 alunos) que saíram do colégio no final do ano, 1,7% (2 alunos) 

ingressaram no ensino privado, por outro lado 4,3% (5 alunos) pediram 

transferência para o ensino público, destes houve um aluno que reprovou. 
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Gráfico 13 – Tipo de ensino onde os alunos ingressaram depois da saída do Colégio. 

 

Dos alunos que saíram nenhum apresentou motivos para a sua transferência. 

Alunos do 9º Ano 

No inicio do ano letivo de 2010/2011, o total de alunos matriculados no 9º Ano 

de escolaridade era de 119 (100%). 

 

 
Gráfico 14 – número total de alunos matriculados em 2010/2011 

 

 

 

 



98 

 

Desses 119 (100%), no final do mesmo ano, saíram 41 alunos (34%). 

 
Gráfico 15 – total de alunos que saíram no final do ano de 2010/2011 

 

Dos 34% (41 alunos) que saíram do colégio no final do ano, 7% (8 alunos) 

ingressaram no ensino privado, por outro lado 27% (33 alunos) pediram 

transferência para o ensino público, destes houve um aluno que reprovou. 

 
Gráfico 16 - Tipo de ensino onde os alunos ingressaram depois da saída do Colégio. 
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Destes 34% que saíram apenas 0,87% (2 alunos) apresentaram razões para 

tal. Um aluno pediu transferência para uma escola pública mais perto da sua 

área de residência, e outro pediu transferência para ingressar num curso 

tecnológico. 

 
Gráfico 17 - motivos apresentados para a saída dos alunos. 
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Ensino Secundário 

Alunos do 10º Ano 

No inicio do ano letivo de 2010/2011, o total de alunos matriculados no 10º Ano 

de escolaridade era de 97 (100%). 

 
Gráfico 18 - número total de alunos matriculados em 2010/2011 

 

 

 

Desses 97 (100%), no final do mesmo ano, saíram 13 alunos (13%). 

 
Gráfico 19 - total de alunos que saíram no final do ano de 2010/2011 
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Dos 13% (13 alunos) que saíram do colégio no final do ano, 1% (1 aluno) 

ingressou no ensino privado, por outro lado 9% (9 alunos) pediram 

transferência para o ensino público, destes houve um aluno que reprovou. No 

decorrer do ano letivo mais 2% (2 alunos) pediram transferência do colégio, e 

um outro anulou a matrícula 

 
Gráfico 20 - Tipo de ensino onde os alunos ingressaram depois da saída do Colégio. 

 

Dos 13 alunos que saíram do colégio, nenhum apresentou razões para o fazer. 
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Alunos 11º Ano 

No inicio do ano letivo de 2010/2011, o total de alunos matriculados no 11º Ano 

de escolaridade era de 98 (100%). 

 
Gráfico 21 - número total de alunos matriculados em 2010/2011 

 

 

 

Desses 98 (100%), no final do mesmo ano, saíram 5 alunos (5%). 

 
Gráfico 21 - total de alunos que saíram no final do ano de 2010/2011 
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Dos 5% (5 alunos) que saíram do colégio no final do ano, todos eles pediram 

transferência para o ensino público, destes houve um aluno que reprovou.  

 

Gráfico 22 - Tipo de ensino onde os alunos ingressaram depois da saída do Colégio. 
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Conclusão 

Ao analisar os valores apresentados podemos verificar que apenas 12% do 

total de alunos matriculados no início do ano letivo de 2010/2011, decidiram 

sair no final desse mesmo ano letivo. 

 
Gráfico 23 – Total dos alunos que saíram no final do ano de 2010/2011 

 

 

Se dividirmos este valor por ciclos, percebemos que o 3º ciclo é aquele que 

perde mais alunos, nomeadamente no 9º ano. 

 
Gráfico 24 – Total de alunos que saíram por ciclo 

 

Esta perda de alunos no final do ciclo pode ter várias leituras: o facto das 

propinas do colégio aumentarem no ensino secundário e/ou também com o 

facto de os alunos escolherem cursos que o colégio não leciona. Por outro lado 

temos o ensino secundário a perder menos alunos, o que pode querer dizer 

que os pais e os alunos preferem terminar o ensino secundário onde o 

começaram para dar uma maior estabilidade ao nível das no 

Desses 12% dos alunos que saíram, 3,16% foram para o ensino privado. Para 

o ensino público pediram transferência cerca de 8,43% dos alunos. 
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Gráfico 25 – tipo de ensino para o qual os alunos pedem transferência 

 

 

 

Dos 12% dos alunos que saíram 0,65% reprovaram de ano. 

 
Gráfico 26 – alunos repetentes que saíram no final de 2010/201 

 

 

 

 

E destes 0,65%, 0,13% transferiu-se para o ensino privado, e 0,52% passou 

para o ensino público. 
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Gráfico 27 – tipo de ensino dos alunos reprovados 

 

 

Quanto aos motivos da saída, apenas 0,39% apresentaram motivos. Motivos 

esses que vão desde a proximidade de casa, até à frequência de um curso 

tecnológico que o colégio não leciona. Todos os alunos que apresentaram 

motivos foram para escolas públicas. 

 
Gráfico 28 – motivos para a saída do colégio 
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Anexo 6 – Relatório dos alunos que pediram admissão ao colégio no ano letivo de 

2011/2012. 

Colégio de Santa Doroteia – Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório dos alunos que 

pediram admissão ao colégio 

no ano letivo de 2011/2012 

 

 

 

 

Outubro 2011 
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2º Ciclo do Ensino Básico 

Alunos do 5º Ano 

Para o presente ano letivo, houve 184 pedidos de admissão ao Colégio de Santa 

Doroteia. 

 
Gráfico 1 – Pedidos de admissão 5ºano 

 

 

 

 

Destes 184 pedidos, 105 (57%) concretizaram a entrada no colégio. Os restantes 79 

(43%) não entraram/desistiram a meio do processo. 

 
Gráfico 2 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 
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Dos 105 (57%) que entraram, 50 (48%) provêm do Externato do Parque, 37 (35%) de 

outras instituições do ensino privado, 10 (10%) provém do ensino público e 7% não 

fazem referência das escolas onde os alunos frequentaram o 1ºciclo. 

 
Gráfico 3 – anteriores escolas frequentadas pelos alunos que entraram 

 

 

 

Dos 79 (43%) que não entraram/desistiram a meio do processo de admissão, 51 (65%) 

provém de outras instituições do ensino privado, 18 (23%) foram alunos do Externato 

do Parque, 8 (10%) vinham de instituições públicas, e 2% não faziam referência da 

anterior escola dos alunos. 

 
Gráfico 4 – anteriores escolas frequentadas pelos alunos que não entraram 
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Alunos 6º Ano 

No inicio deste ano letivo houve 8 pedidos de admissão ao colégio para alunos a 

frequentar o 6º ano de escolaridade. 

 
Gráfico 5 – Pedidos de admissão 6º ano 

 

 

 

 

Destes 8 pedidos, 3 (37,5%) concretizaram a entrada no colégio. Os restantes 5 não 

entraram/desistiram a meio do processo. 

 
Gráfico 6 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 
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Dos 3 alunos que entraram (37%), 2 provém de instituições do Ensino Privado, e 1 de 

uma instituição de Ensino Público. 

 
Gráfico 7 – anteriores sistemas educativos dos alunos que entraram 

 

 

 

 

Dos 5 alunos que não entraram/desistiram a meio do processo (63%), 3 (38%) provém 

de escolas do Ensino Público, e 2 (25%) não fazem qualquer referência ao anterior tipo 

de ensino do aluno. 

 
Gráfico 8 – anteriores sistemas educativos dos alunos que não entraram/desistiram 
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3º Ciclo do Ensino Básico 

Alunos 7º Ano 

Dos alunos que frequentam o 7º ano de escolaridade, 20 pediram admissão ao colégio 

de Santa Doroteia para o presente ano letivo. 

 
Gráfico 9 – pedidos de admissão 7º ano 

 

 

 

 

 

Dos 20 pedidos, 10 (50%) concretizaram a entrada no colégio. A outra metade não 

entrou/desistiu a meio do processo. 

 
Gráfico 10 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 
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Dos 10 alunos (50%) que entraram no colégio, 2 (10%) vinham de estabelecimentos 

escolares do ensino público, os restantes 8 (40%) provinham do ensino privado. 

 
Gráfico 11 – anteriores sistemas educativos dos alunos que entraram 

 

 

 

 

Da outra metade que não entrou/desistiu a meio do processo de admissão, 8 (40%) 

alunos veem do ensino privado e 2 (10%) proveem do ensino público. 

 
Gráfico 12 – anteriores sistemas educativos dos alunos que não entraram 
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Alunos 8º Ano 

Para o presente ano letivo, houve 9 pedidos de admissão ao colégio de Santa Doroteia 

para alunos que frequentam o 8º ano. 

 
Gráfico 13 – pedidos de admissão 8º ano 

 

 

 

 

Deste 9 pedidos, 3 (33%) concretizaram a entrada no colégio. Os outros 6 (67%) não 

entraram/desistiram a meio do processo. 

 
Gráfico 14 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 
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Dos 3 (33%) que entraram, 2 (22%) veem do ensino privado e 1 (11%) do ensino 

público. 

 
Gráfico 15 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que entraram 

 

 

 

Os restantes 6 (67%) alunos que não entraram/desistiram a meio do processo, 5 (56%) 

veem do ensino privado e 1 (11%) vem do ensino público. 

 
Gráfico 16 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que não entraram/desistiram 

Alunos 9º Ano 
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Dos alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade, 5 pediram admissão ao colégio 

de Santa Doroteia para o presente ano letivo. 

 
Gráfico 17 – pedidos de admissão 9º ano 

 

 

 

 

Dos 5 pedidos, 1 (20%) concretizou a entrada no colégio. Os outros 4 (80%) não 

entraram/desistiram a meio do processo. 

 
Gráfico 18 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 
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O único aluno que entrou para o 9º ano de escolaridade veio do ensino público. 

 
Gráfico 19 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que entraram 

 

 

 

 

 

Dos outros 4 (80%) alunos que não entraram/desistiram a meio do processo de 

admissão, 3 (60%) alunos veem do ensino privado e 1 (20%) não faz qualquer 

referência ao anterior sistema educativo do aluno. 

 
Gráfico 20 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que não entraram/desistiram 
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Ensino Secundário 

Alunos do 10º Ano 

No inicio deste ano letivo houve 14 pedidos de admissão ao colégio para alunos a 

frequentar o 10º ano de escolaridade. 

Pedidos de 
admissão
14 (100%)

10º Ano

 
Gráfico 21 – pedidos de admissão 10ºano 

 

 

 

 

 

 

 

Destes 14 pedidos, 6 (43%) concretizaram a entrada no colégio. Os restantes 8 (57%) 

não entraram/desistiram a meio do processo. 

Entraram
6 (43%)

Não 
entraram/Desi

stiram
8 (57%)

 
Gráfico 22 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 

 



119 

 

Dos 6 alunos que entraram (43%), 5 (36%) proveem de instituições do Ensino Privado, 

e 1 (7%) de uma instituição de Ensino Público. 

Ens. Privado
5 (36%)

Ens. Público
1 (7%)

Entraram

 
Gráfico 23 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que entraram  

 

 

 

 

 

Dos 8 alunos que não entraram/desistiram a meio do processo (62%), 2 (15%) provém 

de escolas do Ensino Público, e 6 (47%) veem do Ensino Privado. 

 
Gráfico 24 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que não entraram/desistiram 
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Alunos 11º Ano 

Dos alunos que frequentam o 11º ano de escolaridade, 10 pediram admissão ao 

colégio de Santa Doroteia para o presente ano letivo. 

 
Gráfico 25 – pedidos de admissão 11º ano 

 

 

 

 

Dos 10 pedidos, 1 (10%) concretizou a entrada no colégio. Os outros 9 (90%) não 

entraram/desistiram a meio do processo. 

 
Gráfico 26 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 
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O único aluno que entrou para o 11º ano de escolaridade veio do ensino privado. 

 
Gráfico 27 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que entraram 

 

 

 

 

Dos outros 9 (90%) alunos que não entraram/desistiram a meio do processo de 

admissão, 3 (30%) alunos veem do ensino público, 5 (50%) dos alunos veem do ensino 

privado e 1 (10%) não faz qualquer referência ao anterior sistema educativo do aluno. 

 
Gráfico 28 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que não entraram/desistiram 
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Alunos do 12º Ano 

No inicio deste ano letivo houve 4 pedidos de admissão ao colégio para alunos a 

frequentar o 12º ano de escolaridade. 

 
Gráfico 29 – pedidos de admissão 12ºano 

 

 

 

 

Destes 4 pedidos, 1 (25%) concretizou a entrada no colégio. Os restantes 4 (75%) não 

entraram/desistiram a meio do processo. 

 
Gráfico 30 – alunos que entraram/não entraram/desistiram 

 



123 

 

O único aluno que entrou vem do ensino privado. 

 
Gráfico 31 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que entraram. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3 (75%) alunos que não entraram/desistiram a meio do processo, 2 (50%) provém 

de escolas do Ensino Privado, e 1 (25%) não fazem qualquer referência ao anterior tipo 

de ensino do aluno. 

 
Gráfico 32 – anteriores sistemas de ensino dos alunos que não entraram/desistiram 
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Conclusões 

Ao analisarmos o total de pedidos de admissão ao colégio, percebemos que 51% 

desses pedidos concretizaram a entrada no ano letivo que agora começou, e 49% dos 

pedidos não entrou/desistiu a meio do processo. 

Entradas
51%

Não 
entradas/Desistê

ncias
49%

Total de Entradas/Não 
entradas/Desistências

 
Gráfico 33 – total de pedidos de admissão 2011/2012 

 

 

Ao nível da entrada por ciclos, o 2º ciclo é onde entram mais alunos, nomeadamente no 5º ano, uma vez 

que muitos pais optam por continuar a educação iniciada no Externato do Parque (instituição também 

ligada à Congregação das irmãs de Santa Doroteia, onde funciona o ensino do 1º ciclo). Os restantes 

ciclos não recebem muitos alunos, contudo é de verificar que o primeiro ano de cada ciclo (5ºano, 7ºano 

e 10ºano) é os que recebem mais alunos. 

 
Gráfico 34 – total de entradas por ciclos 
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Dos 130 alunos que entraram no colégio no ano de 2011/2012, 106 vieram de 

instituições de ensino privado (incluindo o Externato do Parque), e 16 vieram de 

instituições de ensino público. 

Pode perceber-se que os pais que colocam os alunos em instituições de ensino privado 

preferem continuar a colocar os filhos no ensino privado. 

 
Gráfico 35 – anteriores tipos de ensino dos alunos que entraram  

 

Dos alunos que pediram admissão, mas que não entraram/desistiram, 80 provinham 

do ensino privado e 19 do ensino público. Volta-se a verificar que os pais que iniciaram 

os seus filhos no ensino privado preferem mantê-los nesse sistema de ensino. 

 
Gráfico 36 – anteriores tipos de ensino dos alunos que não entraram/desistiram 
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Comparações Finais 

 
Gráfico 37 – total de entradas e saídas 

Ainda que o saldo seja positivo, uma vez que entraram mais alunos do que saíram, pela 

primeira vez não ficaram pedidos de admissão por contactar, e ainda assim as turmas 

do 5º ano não ficaram completas. Todos os alunos que não entraram foi porque 

desistiram a meio do processo, não foi por falta de vagas. 
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Anexo 7 – Relatório das notas do 1º Período do ano letivo 2011/2012 

 

Colégio de Santa Doroteia 

 

 

 

Relatório das Notas do 1º Período 

Ano Letivo 2011/2012 

 

 

 

Dezembro 2011
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1º Período 
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Anexo 8 – Relatório das notas do 2º Período do ano letivo 2011/2012 

 

Colégio de Santa Doroteia 

 

 

 
Relatório das Notas do 2º Período 

Ano Letivo 2011/2012 

 

 

 

 

Março 2011 
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2º Período 
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