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RESUMO 

 

Sendo a educação um dos mais importantes pilares da cidadania, à responsabilidade da 

sociedade junta-se a da escola que, para além da dimensão de educação escolar assume também 

uma dimensão de educação para a cidadania e, por esta via, adquire um papel de extrema 

importância social. Neste sentido, a figura do Director de Turma define um dos pilares 

fundamentais na relação que sustenta com os vectores de triangulação constituídos pelos alunos, 

pais e/ou encarregados de educação e restantes professores. Assim, o presente trabalho tem 

como objectivo principal averiguar as percepções do director de turma face à importância das 

múltiplas funções que exerce em contexto escolar. Neste sentido, elaborou-se um questionário 

que foi aplicado a um universo de professores do 2º ciclo do Ensino Básico pertencentes ao 

Concelho de Loures. A análise dos resultados revela que os professores estão plenamente 

conscientes da importância do seu papel enquanto Directores de Turma. Sustentam a sua 

importância no desenvolvimento da integração escolar e familiar, no acompanhamento do 

desenvolvimento intelectual do aluno, bem como na identificação das suas dificuldades de 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: director de turma; educação e cidadania; desenvolvimento intelectual; 

integração; relações interpessoais. 
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ABSTRACT 

 

Considering that education is one of the most important pillars of citizenship, the 

responsibility of school is intimately associated with the responsibility of society. Thus school 

assumes besides the dimension of school education a dimension of education to citizenship, 

acquiring thereby a role of extreme social importance. As a consequence the figure of the class 

headmaster defines one of the basic pillars in the relation which he maintains with the triangular 

vectors formed by students, parents and/or those charged with their education and other 

teachers. Therefore the present work aims mainly to check and assess the perception of the class 

headmaster before the importance of the multiple functions which he performs in the school 

context. Bearing this purpose in mind, a questionnaire was made and applied to a universe of 

teachers of the second cycle of the Elementary Teaching system working in the Municipality of 

Loures. The analysis of the results reveals that the teachers are completely aware of the 

importance of their role as class headmaster, support their importance in the development of the 

school and family interaction, in accompanying the student’s intellectual development as well as 

in the identification of their learning difficulties. 

 

Key-words: class headmaster, education and citizenship, intellectual development, 

integration, interpersonal relations 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação do homem sempre foi uma das maiores preocupações de todos, sem 

excepção e tida como uma tarefa da maior importância, sendo um assunto de envergadura 

universal para todos os homens que se preocupam em melhorar o mundo de hoje e em preparar 

o de amanhã. 

Constitui um lugar-comum reconhecer que as alterações ocorridas na estrutura familiar 

dificultam o acompanhamento, com alguma regularidade, da formação das crianças e jovens. 

Estes, sentem-se cada vez mais confrontados com “ um pensamento relativista, onde tudo mais 

ou menos se equivale e logo, nada vale”, segundo a afirmação de Carita (1994, p. 67). 

De algum modo, estes factores associados ao aumento da escolaridade obrigatória vêm 

ampliar as responsabilidades da instituição escolar, nomeadamente no seu desempenho quanto 

ao desenvolvimento e formação dos alunos, num ambiente familiar e sociocultural determinado. 

Marques (1995 h, p. 133) reforça esta ideia afirmando que “À medida que o papel da família, da 

igreja e da vizinhança, no desenvolvimento e na educação da criança e do jovem, se vai 

estreitando, aumentam as responsabilidades da escola e as exigências que a sociedade faz aos 

professores”. 

Nesta perspectiva, o papel desempenhado pelo professor/ Director de Turma é 

fundamental, uma vez que assume um cariz de orientação e de relação fundamental entre ele e o 

aluno, de modo que ele representa todo o sistema educativo em que o aluno está inserido, 

enquanto educando. A este propósito, Vaz Freixo (1994, p. 10) citando Trindade refere que o 

professor “deve converter-se num especialista (...) do diálogo educacional” e acrescenta que há 

mudanças evidentes das funções do professor quanto “às suas relações com os alunos (...) ” (id.). 

Assim, o presente trabalho está estruturado em duas partes principais, a primeira 

dedicada à fundamentação teórica, abordando especificamente o papel do Director de Turma em 

toda a sua dimensão orientadora e relacional, de modo a fundamentar as funções, competências 

e atribuições, não só legislativas, mas também pessoais e humanas, passando por uma breve 

síntese histórica da sua origem. Neste sentido, as qualidades da pessoa humana do professor, 

enquanto Director de Turma, acarretam com todas as responsabilidades inerentes a essa mesma 
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função, e abordagem relativamente aos actuais obstáculos com que o Director de Turma se pode 

confrontar no desempenho das suas funções.  

A segunda parte refere-se ao estudo empírico com a apresentação da metodologia, 

expondo o caminho que iremos percorrer, os desenhos de investigação, os instrumentos e os 

procedimentos, no intuito de se alcançarem os objectivos propostos e de se dar resposta às 

questões de investigação, procurando a correlação entre a teoria e a prática, colocando a 

hipótese do professor/ Director de Turma se sentir um elo privilegiado de ligação entre a escola e 

a família; e questionar, até que ponto os professores que exercem essas funções se identificam 

com essa posição de intermediário privilegiado.  

Os dados obtidos através da pesquisa são analisados e apreciados de forma crítica, tendo 

como base o estudo teórico previamente realizado. 

Tradicionalmente, a educação desenvolve-se através do apoio de três patamares de 

aprendizagem: família, escola e sociedade. Se há algum tempo era no seio da família que se 

desenvolvia o máximo de potencialidades de uma criança, hoje a situação alterou-se. 

Segundo Almeida (2004), assiste-se a uma desagregação dos valores familiares, à 

diminuição do convívio entre pais e filhos e, em consequência um quase alheamento do percurso 

dos seus educandos. De um lado, ficam as necessidades de ordem económica, fruto de uma 

sociedade organizada segundo outros valores, talvez mais consumistas, do outro, a questão da 

satisfação e valorização pessoal e profissional. Deste modo, a responsabilidade educacional de 

uma criança passa na maior parte pela escola. Esta confronta-se, cada vez mais, com uma certa 

formalidade relacional entre ela mesma e as famílias. 

No 2° ciclo, a escola acresce-se de responsabilidades. Ela confronta-se com as alterações 

físicas e fisiológicas naturais do crescimento das crianças desta faixa etária. Consequentes 

ansiedades e interrogações legítimas surgem, em função dessas alterações. Se as famílias, por 

vezes, se demitem deste contexto, nem sempre consciente ou propositadamente, a escola não 

pode negá-lo. Esta, na tentativa de responder aos anseios dos seus alunos, de lhes permitir um 

ambiente saudável e de rica e sã aprendizagem delega no professor/Director de Turma grande 

parte da responsabilidade, não só pedagógica e sociológica, mas também afectiva e psicológica. 

Ao Director de Turma cabe fazer a ponte do espaço-família para o espaço-escola. É necessário que 

o professor/Director de Turma facilite e oriente os alunos, no sentido de lhes favorecer uma 

formação integral na comunidade social e cultural envolvente. 

Assim, o Director de Turma deverá ter a capacidade de diálogo para uma cultura de 

consenso, possibilitar a tomada de decisões autonomamente, desenvolver a empatia, promover 
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atitudes assertivas, fomentar a inter-relação e inter-ajuda, desenvolver a construção de 

autonomia pessoal e acima de tudo formar cidadãos. 

Neste sentido e tendo em conta que ao professor/Director de Turma são incumbidas 

funções sérias, a executar numa escola que está inserida numa comunidade que, por sua vez, se 

inscreve numa sociedade, complexa e exigente. Ora, hoje sabemos que os pais encaram a escola 

como um lugar depositário dos filhos e, ao mesmo tempo, alguns vêem os professores como 

guardadores de crianças, tornando mais difícil a sua tarefa. Os alunos, por sua vez, esperam da 

escola maior compreensão, maior afectividade, maiores recursos, pois nela passam grande parte 

do tempo; e os pais confiam na escola, esperando que esta lhes dê tudo o que os filhos precisam 

e que eles próprios não podem ou não sabem dar-lhes. 

O Director de Turma constitui, pois, o ponto fulcral deste assunto, na medida em que ele 

representa o elo privilegiado que se encontra intermediariamente entre estes principais campos 

de Interacção: a escola e a família. Ele é um agente motivador e dinamizador do envolvimento 

activo e positivo dos pais e encarregados de educação no processo educativo, contribuindo para o 

sucesso escolar e pessoal dos alunos. 

O estudo pretende apurar em que medida é que os professores que exercem essa função 

se identificam com esta posição privilegiada. 

Tendo em consideração a experiência empírica e até a observação e constatação de 

situações reais, neste contexto, considera-se que, nos professores, existe um sentimento 

generalizado relativamente à importância das funções, competências e atribuições do Director de 

Turma, na garantia da comunicação, entre a escola e a família, assumindo, pois, o seu papel de 

ponte ou elo de ligação privilegiado entre estes intervenientes educativos, tendentes ao sucesso 

efectivo do aluno. Neste sentido o propósito deste estudo desencadeou algumas questões de 

investigação: 

1- Que características sócio-demográficas apresentam os participantes deste estudo? 

2- Como é que os participantes do estudo se percepcionam enquanto directores de 

turma? 

3- Qual a percepção das suas funções para com alunos, professores e encarregados de 

educação/pais? 

4- Qual a percepção que os professores têm da função primordial do director de turma? 

5- Que dificuldades referem os directores de turma no exercício das suas funções? 
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1. O PAPEL DO DIRECTOR DE TURMA 

1.1 BREVE SÍNTESE HISTÓRICA DA SUA ORIGEM 

 

Para entender a origem da designação - Director de Turma, é necessário recuar no tempo, 

até aos finais do século XIX. 

Em 1895, um Decreto de 14 de Agosto, cria um novo cargo de gestão - o Director de 

Classe - cuja responsabilidade era “guardar e fazer guardar a conexão interna ou a unidade 

científica e disciplinar” da classe que lhe fosse confiada, conforme esclarece Barroso (1991, p. 39). 

Com este propósito, o Director de Classe devia ainda presidir às reuniões dessa classe e servia de 

intermediário entre os alunos e os pais, dando-lhes informações relativamente ao percurso 

escolar dos filhos. No fundo, tratava-se de um "ajudante" do Reitor, ao mesmo tempo que 

desenvolvia actividades pedagógicas de acordo com a filosofia liberal que se vivia socialmente. 

Este cargo mantém-se até à 1ª República, altura em que a classe deixa de ser vista apenas 

como uma estrutura curricular, mas acima de tudo, como uma estrutura humana que engloba 

professores e alunos. 

A partir de 1930, as responsabilidades do Director de Classe aumentam no sentido de 

averiguar se as disposições legais estão a ser cumpridas pelos professores, se estes dão 

cumprimento aos programas estabelecidos ou se se afastam dele, etc. Era um autêntico fiscal, por 

isso, o cargo era apenas ocupado por pessoas nomeadas pelo governo e da confiança do Reitor. 

Em 1936, este cargo desaparece com a reforma do Ensino Liceal, dando lugar à 

designação de Director de Ciclo (Decreto-lei nº 27084 de 14 de Outubro de 1936, artigo 28º & 1º). 

Este preside ao conselho de professores que se reúne uma vez por período, para proceder à 

avaliação do comportamento, aproveitamento e assiduidade dos alunos. Mas, como era director 

de todo um ciclo de estudos, tornava-se impossível conhecer todos os alunos, mesmo usando as 

três horas semanais de redução do serviço docente, que a lei lhe permitia. 

As suas funções continuavam, pois, a ser a fiscalização do ensino, adiando, assim, a 

necessária coordenação pedagógica. Com esta atitude aumentava a manipulação dos professores, 

funcionários e alunos que se encontravam ligados a um estabelecimento de ensino. A figura de 

director de Ciclo era vista como fiscalizadora e disciplinar. 
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Na década de 60, o debate sobre o atraso educacional intensifica-se, a que corresponde a 

chamada “Escola de Massas”, quantitativamente e qualitativamente diferente da Escola 

Tradicional, a vida social agita-se e a escola tem necessidade de se ajustar. Dá-se, então, uma 

grande afluência de alunos ao Ensino Preparatório e Secundário, o que leva a adoptar um modelo 

administrativo diferente do então vigente. 

É com a aprovação do estatuto do ciclo preparatório do Ensino Secundário, pelo Decreto 

nº 48: 572, de 9 de Setembro de 1968, que o cargo que de Director de Turma é criado e 

regulamentado, substituindo o Director de Ciclo, pois considera-se a turma uma estrutura 

importante do sistema de ensino, com um conjunto de indivíduos não normalizados e que, 

portanto, merecem mais atenção. Nesta altura, já não se pode subtrair a importância que as 

relações entre alunos e professores assumem, devendo estas ser concebidas em termos de 

respeito pelas pessoas, pois, o ”aluno é uma pessoa integral e já não um objecto”, conforme 

afirmação de Dupont (1985, p. 95). O Director de Turma aparece, então, com funções importantes 

e responsáveis dirigidas a esses alunos. 

Segundo refere Castro (1994, p. 46), o elevado número de alunos e a diversidade de 

problemas dai decorrentes “conduzem à consagração da turma, como unidade de análise e 

estudo dentro das escolas e justificava a existência de órgãos e estruturas que o representassem - 

director de turma e conselho de turma”. 

Cada Director de Turma, nesta época, podia ter um máximo de 4 turmas, e ainda direito a 

uma gratificação mensal. Em 1977, a Portaria n°679 define as suas funções, em campos de 

actuação tão amplos como abrangentes: alunos, encarregados de educação, conselho directivo e 

conselho pedagógico. 

Mais tarde, a Portaria n°970/80, de 12 de Novembro, cria os cargos de Coordenador e 

Subcoordenador dos Directores de Turma (este último, extinto em 1985), ambos eleitos pelos 

Directores de Turma que contavam com as seguintes funções: 

• ”coordenação de interdisciplinaridade; 

• ligação entre os conselhos de turma e o conselho pedagógico; 

• dinamização da execução das orientações do conselho pedagógico relativas à formação 

psicopedagógica dos professores”. 

Felizmente, a mesma Portaria reduz para duas as turmas de cada Director de Turma, com 

a respectiva redução horária para duas horas semanais, ao mesmo tempo que define as suas 

competências da seguinte forma: “Capacidade de relacionamento e dinamização, tolerância, 
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compreensão, bom senso, espírito metódico, disponibilidade, capacidade de resolução de 

problemas (...) ”. 

Deste modo, estava delineado o perfil do professor /Director de Turma, embora em 

traços muito amplos, mas seguros, ao nível das competências humanas, pedagógicas, 

administrativas e de gestão. 

Assim, poder-se-á dizer que o cargo de Director de Turma, na Escola Portuguesa, surgiu 

como uma necessidade da mudança de uma Escola de Elites para a Escola de Massas, resultante 

da generalização do direito/acesso ao ensino num contexto democrático da sociedade. 

 

1.2 O PERFIL DO DIRECTOR DE TURMA NO CONTEXTO DA 

REFORMA EDUCATIVA 

 

Todos os documentos relacionados com a actual Reforma do Sistema Educativo realçam, 

de forma implícita ou explícita, a importância do papel do professor/ Director de Turma na 

promoção do sucesso educativo dos alunos, reforçada por uma escola que “cria uma situação de 

comunicação e intercâmbio”, conforme a designação de Muñiz (1989, p. 29). 

A Reforma do Sistema Educativo situa o Director de Turma no centro do sistema 

educativo permitindo o desenvolvimento global da personalidade dos alunos. Neste sentido, o 

Director de Turma é responsável por: 

“• promover nas escolas um clima educativo positivo; 

 • promover o desenvolvimento intelectual, afectivo, social, moral e psicomotor dos alunos; 

 • promover a integração na turma e colaborar na resolução de conflitos entre os alunos; 

 • solicitar a colaboração dos pais e encarregados de educação na comunidade escolar; 

 • envolver todos os professores da turma na acção educativa;  

 • detectar os casos especiais dando o necessário acompanhamento; 

 • realizar tarefas administrativas inerentes as suas atribuições.” 

Proposta Global da Reforma, Comissão da Reforma do Sistema Educativo do Ministério de 

Educação, 1988, página 708.  
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1.3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO DIRECTOR DE TURMA 

 

O professor/Director de Turma é uma figura das mais centrais em todo o sistema 

educativo actual. Ele tem funções específicas, qualificadas no sistema educativo e definidas pela 

legislação em vigor. Para além da relação próxima que tem que estabelecer como os alunos e 

atender ao seu desenvolvimento individual, tem ainda de saber relacionar-se com os demais 

professores e agentes educativos, coordenando a acção educativa, tem de saber como conquistar 

a confiança da família e de a envolver nas actividades da comunidade educativa. 

 

1.3.1 QUALIDADES HUMANAS 

 

Tendo em conta que a educação escolar tem de apontar para a formação integral do 

aluno, tanto ao nível do Ser, como do Saber e do SaberFazer, muitas qualidades são exigidas, 

actualmente, ao professor na qualidade de Director de Turma. 

Como professor, no cumprimento das suas funções, tem que ser capaz de se relacionar 

com muitas pessoas de variadas idades, estatutos sociais e cargos, de modo que a capacidade de 

estabelecer comunicação e diálogo é muito importante. Tem que ser um “companheiro 

empático”, como afirma Coutinho (1994, p. 25) que sabe ouvir e compreender o outro, sabe 

expor a sua opinião sem conflitos, sem magoar, contribuindo para um clima amistoso entre 

alunos, entre professores e entre os pais em relação à escola. 

Nesta sua atitude relacional e comunicacional prevalece a necessária maturidade 

intelectual, como pessoa e profissional e conhecimento de si próprio para, assim, tomar ou alterar 

decisões, assimilar novas ideias às quais mostra abertura, tudo no intuito de servir os interesses 

de cada um e de todos os elementos da comunidade escolar e educativa. Arfwedson, (1983, p. 16) 

sublinha que “Esta consciencialização do seu comportamento é o ponto de partida para as 

mudanças que levar a uma relação mais aberta e mais correcta, mais autêntica”. 

Também a estabilidade emocional e afectiva se revela uma qualidade fundamental para o 

desempenho das tarefas do Director de Turma. 

Deverá ser uma pessoa reconhecidamente responsável, segura, empática e sociável, 

capaz de assumir erros, coordenar estratégias, tomar decisões, dialogar e estabelecer a confiança 

entre todos os intervenientes do processo educativo com quem contacta, directa ou 

indirectamente. 
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1.3.2 CAPACIDADES TÉCNICAS E CIENTÍFICA 

 

O Director de Turma é constantemente um grande elo de ligação, um intermediário do 

aluno e os demais contextos que o cercam. Por isso mesmo deverá possuir conhecimentos 

teóricos e práticos em várias áreas como a psicologia, a pedagogia, a sociologia, as novas 

tecnologias que o ajudarão a desempenhar melhor a sua função. Mas, uma vez que a investigação 

não para, o professor não pode acomodar-se à sua situação de formação inicial, pelo contrário, 

deve interessar-se pela sua actualização e crescimento profissional. Só desta forma poderá dar 

resposta às várias gerações de alunos que vai acompanhando. Arfwedson (1983, p. 16), refere que 

“Uma permanente actualização da sua formação científica, pedagógica e didáctica; o trabalho 

pessoal e o trabalho com outros colegas são alguns dos aspectos fundamentais na formação 

contínua do professor”. 

As atribuições do Director de Turma são tão diversificadas que interferem, (sem chocar), 

com a comunidade, com os pais, com os professores, com o órgão de gestão da escola, com os 

alunos, estabelecendo com eles o contacto directo ou indirecto para a integração plena e integral 

do aluno, a fim de facilitar a sua plena formação. 

O Director de Turma é o elo de ligação/união que põe em interacção a comunidade, a 

escola, a família, os professores e os alunos, assumindo-se como um dinamizador do processo 

educativo através da sua capacidade, reconhecimento e empenhamento pessoal e profissional. O 

Director de Turma deverá permitir a continuidade educativa entre as famílias e a escola conforme 

refere Coutinho (1994). 

 

1.4. A FUNÇÃO ORIENTADORA 

 

O papel orientador do Director de Turma acentua-se cada vez mais nas actividades 

educativas, adquirindo maior importância no contexto escolar actual. Neste sentido, todo o 

Director de Turma é um orientador enquanto professor. 

Ao professor/ Director de Turma cabe naturalmente a tarefa de orientar a formação dos 

alunos de forma activa e dinâmica e de coordenar as actividades interdisciplinares com os 

professores da turma. Coutinho, (1994, p. 15) considera o Director de Turma como sendo “o 
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elemento formalmente individualizador e integrador da educação”. Esta duplicidade de actuação 

exige que o Director de Turma facilite a aprendizagem do aluno e o oriente para o equilíbrio 

possível entre as suas capacidades, latitudes, valores e interesses, enquanto pessoa e as atitudes 

exigidas pelas diversas opções que o mundo, incluindo o do trabalho lhe apresenta, de modo a 

conseguir a sua auto-realização. 

Pretende-se, assim, que o Director de Turma oriente o aluno na tomada de decisões ou 

opções no processo de desenvolvimento pessoal, social e profissional. O autor (id. p. 15) comenta, 

a propósito, que ”a orientação visa a maturação da personalidade de cada aluno concreto”. 

Uma vez que a realização do aluno se desenrola em vários sentidos, a orientação 

apresenta-se como uma tarefa conjunta, empenhando e envolvendo professores, pais e alunos, 

ou seja, a escola e a comunidade. No entanto, deve dar-se especial relevo a família e à escola, por 

serem os principais responsáveis do processo educativo. Diez (1982, p. 63) confirma esta ideia 

afirmando que ”família e escola têm uma missão comparticipada: orientação pessoal do 

educando”. 

Assim, neste processo, a função orientadora desenvolve-se de forma contínua e 

participada ao longo de todo o processo educativo, com repercussões para toda a vida, 

assentando principalmente em quatro grandes áreas: identidade, valores, modo de vida e 

profissão. 

Para que essa actuação se processe, é necessário que o professor/ Director de Turma 

assegure a sua disponibilidade de espírito, a sua honestidade intelectual e o seu empenhamento 

na sua função, segundo palavras de Postic (1990). 

 

1.4.1. IDENTIDADE 

 

A necessidade de se conhecer a si próprio é um tema primordial da estruturação do aluno 

como pessoa. Diez (1982, p. 63) refere que “Um homem não pode afirmar-se como pessoa, se 

não tiver uma definição de si próprio”. Ora, definir-se a si próprio, conhecer-se a si próprio, 

significa estabelecer limites entre entidades, isto e, estruturar-se em função daquilo que o 

distingue dos outros. “A procura de semelhanças e diferenças com outrem tem como objectivo 

encontrar uma direcção a tomar”, conforme afirma Postic (1990, p. 246). Esta estruturação da 

identidade própria é um processo contínuo e longo que se prolonga toda a vida reforçando a 
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maturidade de cada um, no entanto, é maior no período que vai da “idade da razão à idade 

madura”, como considera Diez (id. p. 64). 

Esta procura de identidade não se faz sem a participação de outras pessoas, 

nomeadamente a família e os professores. Assim, o professor/Director de Turma tem a 

responsabilidade de transmitir segurança e apoio aos seus alunos, fazendo-o através também da 

segurança da sua própria identidade. Segundo Postic (id. p. 247) “o docente é, assim, para a 

criança e sobretudo para o adolescente, um ponto de referência, a imagem possível daquilo que 

ele está para ser”. O Director de Turma será um exemplo a seguir. O seu testemunho, será algo a 

reter. 

 

1.4.2. OS VALORES 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (L.B.S.E.), não defende nem apoia um 

endoutrinamento moral e cívico nem um neutralismo de valores, mas sim uma educação baseada 

no desenvolvimento pessoal e social do educando. O respeito pelos outros, a abertura ao diálogo, 

a defesa da livre troca de opiniões, o espírito crítico, a responsabilidade, a autonomia e a 

solidariedade são valores que a L.B.S.E. define claramente. Assim sendo, a escala de valores 

adquire-se à custa de opções e do confronto de opiniões e razões, sempre sob a orientação do 

professor. 

Deseja-se que a Escola forme cidadãos livres com capacidade para argumentar, para 

tomar decisões de forma autónoma e para participar livremente na vida das comunidades. 

Marques (1990 b, p. 11) afirma que “É tão importante que a escola nos ensine a escolher 

bem, a pensar bem, a usar a razão, como nos ensine a ler, a escrever e a contar”. 

O aluno por deve manter uma “atitude de pesquisa para se certificar dessa verdade ou 

para se decidir pela sua vontade”, segundo Diez (1982, p. 66), que acrescenta “esta é a sua 

responsabilidade, este e o seu risco, esta é a sua liberdade”. 

A escola deverá ter essa enorme responsabilidade de levar os alunos consciencializarem-

se que se aprende toda a vida, que devem exercer uma ocupação digna e, assim, exercerem o seu 

direito a cidadania. Marques (id. p. 27) reforça que este trio de finalidades constitui o “ (...) cerne 

de uma educação democrática (...) ”. 
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1.4.3. MODO DE VIDA 

 

A construção de um modo de vida impõe um processo de maturidade da pessoa para a 

qual contribuem tanto a orientação familiar como a escolar. Orientar o educando, deste ponto de 

vista, e colaborar na procura progressiva do modo de vida que melhor se ajusta à sua vida adulta, 

contribuindo para a sua felicidade futura. 

É à família e à escola que compete a orientação do educando na responsabilidade dos 

seus actos, no conhecimento de causa e no empenhamento pessoal. 

 

1.4.4. ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Segundo Diez (1982, p. 69) “a actividade laboral, ainda que deva ser um meio digno de 

subsistência, e um acto criativo pelo qual a pessoa se prolonga e perdura”. Sendo assim, a 

actividade laboral não é encarada como profissão mas como vocação e esta, neste sentido, 

permite o prazer projectando-se a si próprio no que faz. 

A escolha de uma profissão é, muitas vezes, uma incógnita que angustia o adolescente. 

Por isso, a família e a escola estão comprometidas na escolha vocacional do educando de modo 

que devem orienta-lo no sentido de ajustar a sua escolha, o mais possível às atitudes e aptidões 

demonstradas. Aqui entra necessariamente a acção do diálogo entre estas entidades que Diez (id. 

p. 71) também defende afirmando “A capacidade profissional da pessoa vaise adquirindo de 

forma progressiva e no diálogo constante entre o educando e o educador”. 

Portanto, o professor/ Director de Turma, no acto de ensino/aprendizagem, orienta a 

actividade intelectual do aluno, podendo insinuar percursos intelectuais ou manuais, técnicos ou 

científicos na orientação vocacional, acompanhando, assim, todo o seu processo de formação. 

 

 

1.4.5. ALGUMAS TÉCNICAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

 

A reflexão sobre as múltiplas atribuições que o Director de Turma tem a seu cargo leva à 

procura de técnicas que o ajudem na necessária orientação educativa. Convém atender que não 

existem técnicas boas nem más, mas que é necessário seleccionar aquela que pode conseguir 
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melhores resultados em determinada situação, conforme afirma Coutinho, (1994). Caberá ao 

professor/Director de Turma pela sua experiência e conhecimento próprio, descobrir qual deverá 

empregar. 

Convém esclarecer que qualquer técnica deve ser sempre antecedida de uma preparação 

rigorosa, de uma programação ajustada e de um fecho, através do registo dos resultados. 

 

1.4.5.1. A OBSERVAÇÃO 

 

É Coutinho (1994, p. 40), que afirma que a “observação deve ser sistemática, controlada e 

planificada” pois a observação ocasional é considerada, por alguns autores, como desprovida de 

valor. 

Esta técnica pode usar-se em várias situações, embora não possa ser considerada como 

única. Assim, o Director de Turma pode servir-se da observação para conseguir informações 

relativamente às seguintes áreas; temperamento /carácter, sociabilidade, atitudes, interesses e 

aptidões. A eficácia da observação como técnica é a de permitir que o aluno haja de forma natural 

e espontânea no seu meio habitual sem se confrontar directamente com ela. No entanto, não 

podem julgar-se os resultados como totalmente exactos, devendo, pois, realizar-se outras 

técnicas complementares para despistagem da informação inicial. 

 

1.4.5.2. A ENTREVISTA 

 

“A entrevista é uma técnica clássica de orientação”, como refere Coutinho (1994, p. 40). 

Esta técnica, mais exigente que a primeira, serve bem os interesses da orientação educativa, pois, 

além de permitir uma recolha de dados mais personalizada, num contexto de relação directa, 

permite ainda uma certa flexibilidade, aplicando-se a várias situações e a várias pessoas: um 

aluno, um grupo de alunos, pais de um aluno, pais de um grupo de alunos, etc. Esta técnica pode 

ser utilizada pelo Director de Turma, permitindo-lhe sempre o seu aperfeiçoamento e tem a 

vantagem de permitir a conquista afectiva entre entrevistador e entrevistado ou entrevistados. O 

estabelecimento de um clima de mútua confiança é fundamental para que o entrevistado se sinta 

à vontade para revelar ou receber informações. 

 

 



 

21 

 

1.4.5.3. QUESTIONÁRIO 

 

O Director de Turma pode ainda servir-se do Questionário, aplicando-o a vários agentes 

do sistema educativo. Este fornece elementos informativos que depois de analisados deverão 

servir para o orientar na sua actuação. Qualquer informação conseguida deve finalmente ser 

discutida com os próprios questionados, no sentido de lhes proporcionar a ajuda necessária ou de 

lhes facilitar a compreensão de si próprios, orientando, assim, na “busca de comportamentos 

cada vez mais realizantes”, como refere Coutinho, (1994, p. 43). 

 

1.4.5.4. A DINÂMICA DE GRUPO 

 

Mais do que as outras, esta exige o necessário domínio da técnica. 

Se o Director de Turma não possuir essa competência deve, se possível, recorrer a 

especialistas que a empreguem na sua vez. A dinâmica de grupo é uma técnica que produz bons 

resultados, no entanto é fundamental que se conheça bem a turma e a posição que cada aluno 

ocupa nesse grupo, para que não se corra o risco de prejudicar mais do que ajudar a reabilitar 

crianças com problemas de integração escolar. 

 

1.4.5.5. A REUNIÃO 

 

Esta é a técnica mais utilizada no meio escolar, pelos Directores de Turma 

nomeadamente, principalmente para transmitir mensagens da escola e dos professores aos pais. 

Além das reuniões, devem ainda privilegiar-se, sempre que possível, os contactos pessoais e 

individuais, quer na escola, quer por telefone e via caderneta do aluno. Isto porque nestes 

contactos os pais se sentem, geralmente mais confiantes e apoiados, do que numa reunião com 

todos os pais, conforme a opinião de Arfwedson (1983). 

A técnica de Reunião, tal como as anteriormente referidas, não prescinde da preparação e 

programação rigorosas e da respectiva finalização, através de registos sérios e inequívocos. A 

definição de objectivos e metodologias, a periodicidade das reuniões e a avaliação final devem ser 

itens a tomar em consideração para uma reunião produtiva. 
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Reuniões com Alunos 

Antes de proceder à reunião, o Director de Turma deve ter em atenção que cada turma é 

um grupo especial, com características particulares que exige cuidados específicos na preparação 

das reuniões. 

Segundo Dupont (1985, p. 25), “a turma, meio artificial por excelência, está submetida a 

um complexo sistema de forças de coesão e de dissociação que faz dela um meio particularmente 

dinâmico”. As finalidades destas reuniões devem apontar para que os alunos se habituem a 

respeitar as regras de diálogo, a tomar decisões e a respeitar os outros na manifestação das suas 

opiniões. Deste modo, os alunos preparam-se para construir o seu espírito crítico e desenvolvem-

se como agentes reflexivos, com opinião relativamente ao meio em que se inserem. Diez (1982, p. 

61), afirma que o diálogo que se estabelece entre educadores e educandos “desperta a atitude 

crítica, base em que assenta a liberdade”e acrescenta que “um sistema educativo torna o 

educando capaz de optar pela liberdade, quando desenvolve nele, progressivamente, a dimensão 

crítica da pessoa e lhe possibilita ser, gradualmente, responsável pelos seus actos” (id.). 

 

Reuniões com Encarregados de Educação 

Nestas reuniões deve garantir-se um ambiente de confiança mútua e de atitudes 

positivas, através do estabelecimento de uma comunicação bilateral de todos os intervenientes 

de forma organizada. O professor/Director de Turma deve ter o cuidado de manter esse clima 

amigável, através da sua posição de discrição é de sinceridade. Coutinho (1994, p. 46) chama-lhe 

“usar de bom senso e de equilíbrio”. 

Qualquer reunião do Director de Turma com os Encarregados de Educação deve ser 

anteriormente preparada com os filhos e posteriormente dada a conhecer aos mesmos, sem 

segredos, contribuindo para um ambiente aberto e sincero, também entre pais e filhos, em 

situação familiar. 

 

Reuniões com Professores da Turma 

Os objectivos destas reuniões prendem-se às finalidades inerentes a cada disciplina, às 

estratégias e métodos empregues por cada professor, aos processos de avaliação mais adaptados 

a cada turma ou a cada aluno, à resolução de situações problemáticas, aos projectos da escola, 

etc. 
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Coutinho (id. p. 48) realça que nestas reuniões, “ (...) o Director de Turma será o elo de 

ligação entre os alunos, os pais, a escola e os professores, buscando na colaboração, a entreajuda 

necessária”. 

Portanto, nestas reuniões o professor /Director de Turma, assume o seu papel de 

intermediário entre os vários agentes do processo ensino-aprendizagem, com vista à integração 

dos alunos na turma, na escola e no meio envolvente, tendendo a melhoria do seu rendimento 

escolar e à construção de um comportamento cada vez mais responsável e reflectido nos futuros 

homens do amanhã. 

 

 1.5. A FUNÇÃO RELACIONAL 

 

Perante a abordagem das referências legislativas relativas às atribuições do Director de 

Turma e da sua função orientadora em todo o processo de formação do aluno, surge o conceito 

de que o seu trabalho como director de uma turma assume proporções significativas, não só 

dentro da sala de aula ou da escola, mas também ultrapassando esses limites. Roldão (1994), 

considera-o um mediador/interlocutor entre vários intervenientes, sendo o aluno o principal 

destinatário e agente de todo o processo. 

Nesta perspectiva, o Director de Turma assume-se como um orientador dos alunos, quer 

individualmente, quer inseridos no grupo-turma, um conquistador da participação e 

envolvimento dos pais e um cooperador e dinamizador dos outros professores da turma. Diez 

(1982, p. 38) chama-lhe “tutor” e refere a sua acção como um “intercâmbio pessoal e livre entre o 

educador e o educando (.,.). Este processo exige uma perfeita coordenação e uma estreita relação 

pessoal com os pais”. 

A sua competência relacional tem, por isso, de ser encarada como um ponto de partida 

para a prática da função orientadora, pois sem a primeira todo o processo educativo seria posto 

em causa. Dupont (1985, p. 96) confirma-o afirmando que “ (...) o professor que é capaz de 

manter um clima harmonioso e que, além disso, se interessa pelos seus alunos, enquanto 

pessoas, alcança melhores resultados e consegue que os seus alunos trabalhem melhor”. Por 

outro lado. Cortesão (1988, p. 167), acrescenta que um professor capaz de estabelecer uma 

relação aberta, serena e estimulante com os seus alunos está a favorecer “a sua construção como 

seres humanos e como cidadãos”. 
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1.5.1 RELAÇÃO COM OS ALUNOS 

 

O Director de Turma, no seu relacionamento com os alunos da “sua" turma tem como 

função primordial, conhecê-los verdadeira e profundamente, de modo a tomar possível uma 

“orientação personalizada”, conforme as palavras de Coutinho (1994, p. 34). O Director de Turma 

deverá procurar conhecer o passado dos seus alunos, em relação ao seu rendimento escolar, às 

capacidades e interesses revelados, bem como às atitudes demonstradas, face à estruturação do 

seu comportamento. 

Desta forma, o Director de Turma estará mais perto de compreender, avaliar, justificar, 

prever e até solucionar situações demonstradas nas atitudes relacionais dos alunos quer 

individualmente, quer no grupo-turma ou no grupo-escola. O Director de Turma, numa atitude de 

conhecimento dos alunos, estará a favorecer a sua integração no grupo maior: a comunidade. 

Quando o professor/Director de Turma consegue obter informações sobre estes assuntos 

está, de facto, a dar resposta ao fundamento da sua função, perante os alunos da turma: ser um 

verdadeiro orientador de cada aluno, como indivíduo, segundo as suas particularidades, enquanto 

pessoa e ainda nas suas relações com o outro. Pode, assim, aconselhar o aluno nas suas 

actividades escolares, extracurriculares ou de tempos livres, bem como “ (...) na sua vida futura 

em ordem à sua realização pessoal”, como realça o autor (id.). Isto, “sempre num clima de grande 

abertura e aceitação que permita que cada aluno encontre o seu processo de trabalho, aprenda a 

aprender”, segundo Arfwedson (1983, p. 16). 

Esta atitude dialogante do professor/Director de Turma, perante o aluno, traz ainda a 

vantagem de permitir ao próprio aluno o conhecimento de si mesmo, dos aspectos da sua 

personalidade e das circunstâncias que, mais ou menos, reflectidamente, condicionam a possível 

tomada de decisões, adaptando-as ou ajustando-as, da melhor forma, ao seu projecto de vida. 

Está em jogo a auto-estima, a autoconfiança do aluno para a construção da sua maturidade e da 

sua estabilidade emocional, através do conhecimento de si próprio. 

Além da preocupação deste atendimento individual e individualizado, o 

professor/Director de Turma deve ainda favorecer e facilitar, tanto quanto possível, as inter-

relações sociais dos alunos da turma, contribuindo mais uma vez para a sua formação integral, 

enquanto seres eminentemente relacionais. Através do diálogo e da confiança que gera nos 

alunos, o Director de Turma pode diminuir os atritos entre eles, orientando a gestão dos conflitos, 

fomentando um espírito de concórdia e um clima de autoconfiança através da sua atitude 

positiva, compreensiva e acima de tudo, justa. Os conflitos de relação devem existir sempre, no 
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entanto, devem manter-se dentro de limites razoáveis, para que os alunos se apercebam deles e 

os saibam superar, com base no diálogo, conforme afirma o autor (id.). 

Segundo Diez (1982, p. 58) “a pessoa forja-se no diálogo (...); porque no diálogo se 

comprometem com o que afirmam ou negam; porque se provocam atitudes críticas (...); porque 

as pessoas se sentem aceites; porque o que dialoga se define a si mesmo e, portanto, revela a sua 

identidade, porque, em suma, através do diálogo se caminha para a liberdade”. 

Por outro lado, O Director de Turma deve ser também um bom ouvinte, ou seja, deve dar 

espaço verbal aos seus alunos, deve respeitar também os silêncios, deve atender às circunstâncias 

especiais e tentar compreender, sem deixar de chamar à razão sempre que isso seja necessário 

criando, assim, um clima de confiança e união na turma. 

No fundo, trata-se de um professor que serve de "relações públicas" entre a totalidade 

dos alunos, tanto dentro da estrutura turma, como individualmente. 

Nesta perspectiva, o professor/ Director de Turma comporta-se, como um amigo sempre 

disponível para ouvir, ajudar e orientar os alunos a percorrer o seu caminho conturbado de 

adolescentes que querem transitar a fase adulta. Por isso, têm que se sentir integrados, fazendo 

parte desse todo que é a sociedade onde devem assumir um caminho de respeito, dignidade e 

valorização da pessoa humana, sempre sob um espírito de democracia e liberdade. 

 

1.5.2. INTERACTUAÇÃO COM OS PROFESSORES DA TURMA 

 

Todos os dados relativos ao passado dos alunos de que o Director de Turma dispõe, não 

servirão de muito se não forem dialogados e partilhados com todos os professores da turma, 

tendendo a um trabalho proveitoso. A este propósito, Coutinho (1994, p. 35) refere que “a 

atitude e a formação dos professores, o modo como estabelecem a comunicação com os alunos, 

como favorecem a coesão da turma, como criam o equilíbrio entre a dimensão individual e a 

dimensão social do aluno estão também na base da acção educativa”. 

Daí que o professor/Director de Turma tenha de possuir competências ao nível da sua 

capacidade de comunicação, não só com os alunos, mas também, com os professores, de modo a 

“desenvolver no grupo de professores da turma um sentido de equipa e consolidar a" consciência 

de grupo responsável pela turma, em conjunto (...) ”, como refere Roldão (1995, p. 17). E 

necessário que todos se sintam empenhados no mesmo projecto de entreajuda, de orientação e 

integração dos alunos da turma, na escola e no meio. 
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Assim, além de dever recolher informações junto dos anteriores professores e respectivo 

Director de Turma sobre a própria, enquanto grupo e sobre cada aluno individualmente, deve 

ainda informar os actuais professores das características da mesma, bem como de outros dados 

de que tiver conhecimento e considerar úteis. Torna-se pois fundamental que o 

professor/Director de Turma coordene conjuntamente com os professores da turma as reuniões 

de avaliação, as actividades de recuperação de alunos com dificuldades de aprendizagem ou de 

inserção no meio escolar, as actividades extra-curriculares, a elaboração do Projecto Curricular de 

Turma e procure as melhores estratégias pedagógicas, no sentido do sucesso pessoal e integral 

dos alunos. 

Uma tarefa muito importante é a de coordenar as relações intergrupais e interpessoais de 

forma a contribuir para um ambiente de confiança mútua entre os professores da turma, pois 

segundo Dupont (1985) as mesmas influenciam toda a aprendizagem. Se os professores não se 

sentirem agentes educativos que contribuem activa e conscientemente para um projecto de 

sucesso educativo dos indivíduos que são os alunos, estes não se sentirão apoiados por aqueles e 

todo o percurso escolar e social poderá ficar compremetido. Postic (1990, p. 280) reforça esta 

ideia afirmando, relativamente a estas relações, entre professores que “fazendo a aprendizagem 

de um novo tipo de relações entre colegas, prepararão um novo tipo de relações com os seus 

alunos”. 

 

1.5.3. LIGAÇÃO À ESCOLA 

 

Relativamente aos órgãos directivos da escola o professor/ Director de Turma deverá 

informá-los sobre os interesses e necessidades dos, alunos, de modo a que a escola procure 

tornar-se mais próxima deles, ou seja, mais interventiva, proporcionando-lhes respostas directas 

e interessantes, não só gerais mas específicas.  

Neste sentido, é da responsabilidade do Director de Turma sugerir e coordenar 

actividades culturais, dinâmica de grupos, visitas de estudo, criação de áreas extra-curriculares 

interessantes como ateliers, clubes, actividades para o Plano Anual de Actividades. 

Uma escola que se mostra preocupada e se encontra preparada para dar respostas às 

necessidades presentes e futuras dos seus alunos e professores é uma escola dinâmica que 

pretende aumentar o nível cultural da sua população discente e docente. É nesta perspectiva que 

se encaixam as funções do Director de Turma, como um informador atento dos Órgãos de Gestão 
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acerca das sugestões/reclamações dos pais/ encarregados de educação, dos alunos ou dos 

professores, ambas tendentes à integração plena dos alunos na escola que se pretende viva e 

estimulante para quem nela trabalha e estuda. 

Por outro lado, Estrela (1994 b, p. 32) sublinha que “a escola enquanto espaço relacional e 

espaço de instrução está em estreita dependência (...) do suporte e orientação que lhes são dados 

pela direcção do estabelecimento escolar”. Assim, a relação do Director de Turma com a escola e 

seus Órgãos de Gestão é uma relação de dependência interactiva, no sentido de ambos 

necessitarem dessa relação para um melhor funcionamento da escola no seu mais amplo sentido. 

Neste sentido, uma escola mais participada por todos os que nela estruturalmente intervém e 

mais enraizada no meio social de que faz parte será, certamente, mais favorável ao sucesso 

educativo dos educandos. 

 

1.5.4. ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS PAIS/ ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 

A participação dos pais/encarregados de educação na vida das escolas constitui uma 

forma de actuação para o «exercício da cidadania e uma forma de exercer a democracia”. 

Sendo o Director de Turma um professor responsável e consciente da importância da 

intervenção da família no contexto educativo, deve procurar que os país ou encarregados de 

educação se integrem, também eles, na comunidade escolar, desempenhando tarefas específicas 

e pré-determinadas. Deste modo, os pais estarão mais próximos dos filhos, mais próximos do 

ambiente escolar e, por isso, menos alheados do que se passa no local onde os seus filhos passam 

grande parte do seu tempo útil. O envolvimento dos pais nas actividades escolares passa por 

várias estratégias nem sempre fáceis de concretizar, sobretudo com os “pais difíceis de alcançar” 

conforme a designação de Davies (1997 b). Num país em que a tradição é de separação, entre os 

pais e a escola, a tarefa torna-se duplamente difícil, no entanto é necessário contrariar essa 

tendência uma vez que há provas de que o envolvimento dos pais nas actividades lectivas traz um 

aumento do aproveitamento dos alunos, segundo o mesmo autor (id., 1989 a). Os pais que se 

envolvem na educação dos próprios filhos e comunicam de forma positiva com os professores 

”tendem a encarar o professor com mais simpatia”, afirma Davies (id. p. 40). 

Fornecer informação e formação aos pais no sentido do acompanhamento dos seus 

educandos em casa, contribui para a “construção de um ambiente familiar que favoreça o 
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desenvolvimento do aluno”, como afirma Coutinho (1994, p, 37). Esta é de facto uma das 

estratégias mais importantes para assegurar a co-responsabilização dos pais na integração de 

ambos, nas actividades da escola. 

Garantindo uma continuidade entre a família e a escola, através dessa participação e 

empenhamento dos pais, mais perto se estará de conduzir o aluno ao sucesso pleno e integral 

que se defende na L.B.S.E. 

Para isso, o Director de Turma deverá manter os pais informados de todas as actividades 

da escola, bem como do rendimento escolar e comportamento dos seus educandos. Ao mesmo 

tempo, deve indagar junto dos pais toda a informação possível sobre o aluno e a sua vida familiar. 

Por isso, os pais devem ser aconselhados a ouvir o que os filhos têm para dizer, ou seja, suscitar o 

diálogo. Segundo Azevedo (1995, p. 86) “ (...) só uma disponibilidade para ouvir e uma 

intencionalidade da comunicação podem na realidade ajudar o adolescente” e a criança. 

Ao professor/ Director de Turma compete, pois, estabelecer uma relação de ajuda, 

conforme a opinião de Arfwedson (1983, p. 86), que acrescenta que deve procurar “compreender 

o que os pais querem e desejam em relação aos seus filhos e trabalhar para a realização desses 

desejos, tanto quanto possível dentro do espírito da escola democrática”. 

Perante esta perspectiva, Diez (1982, p. 39) interroga: “Quando na família não há diálogo, 

quando na escola não há diálogo, como harmonizarão os alunos o seu mundo afectivo? Como 

conseguirão uma maturidade emocional, quando a família vai por um lado e a escola por outro?” 

O professor/Director de Turma constitui, pois, um elo de ligação entre o aluno e os pais, mas 

também um intermediário entre os pais e os professores da turma, favorecendo, assim, uma 

relação aberta e esclarecedora entre os intervenientes educativos. 

O professor/Director de Turma deverá ter sempre em atenção que deve transmitir aos 

pais uma atitude positiva relativamente aos filhos e à escola, através do diálogo, do 

empenhamento e preocupação que demonstrar e, sobretudo, através da sua própria crença 

naquilo que afirmar. 

Segundo Dupont (1985, p. 98), “a esperança de uma pessoa em relação ao 

comportamento de uma outra pode transformar-se numa profecia de realização automática (...)”. 

O mesmo autor acrescenta ser mais favorável “sublinhar os aspectos positivos do comportamento 

ou uma aptidão particular” do que enunciar um “inventário de esperanças desiludidas” (Ibid.). 

Uma atitude positiva em relação às expectativas do rendimento e comportamento reflectem-se 

na satisfação do aluno e esta deriva, conforme afirma Muñiz (1989, p. 31) “o resultado obtido, do 

êxito alcançado, da tarefa bem-feita”. 
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1.6. OS OBSTÁCULOS 

 

O Director de Turma não pode ser o único responsável pelas dificuldades que encontra 

perante a totalidade das atribuições que se lhe apontam actualmente. O sistema educativo 

deposita largas expectativas na ampla e complexa missão de que o Director de Turma é 

incumbido, no entanto, pouco conseguirá sem a colaboração dos outros intervenientes 

educativos. 

A escola, os seus órgãos de gestão, os professores e a qualidade da sua formação e 

empenhamento, a família e o seu nível de interesse pela escola e os alunos são factores que 

conjugados formam um sistema educativo influenciado por uma tradição de separação. 

A escola portuguesa criou uma “tradição centralista”, segundo Marques (1993 d, p. 38), 

em que as atitudes e hábitos de passividade tomam a dianteira. É certo que a descontinuidade 

entre estes dois intervenientes educativos é a principal responsável pelo insucesso das crianças 

de risco, conforme afirma Davies (1997 b). Esta descontinuidade de valores, de atitudes e 

interesses provoca rupturas difíceis de transpor sem a colaboração das famílias, na integração 

escolar e desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

Segundo Marques (1992 C, p. 10), a falta de comunicação, respeito e valorização pela 

cultura da família abre o “caminho para o falhanço e o abandono escolar”. 

Isto torna-se ainda mais problemático numa sociedade, como a nossa, em que a 

multiculturalidade aumenta reflectindo-se, naturalmente, no ambiente escolar. A colaboração 

escola/família incluí as noções de”parceria de responsabilidades e de participação, assentes na 

ideia de que o sucesso educativo de todos só é possível com a colaboração de todos” conforme 

afirma o mesmo autor (1993 d, p. 42). 

Decorrente deste fenómeno de afastamento entre a escola e a família surge a formação 

de professores. A formação específica dos professores/Directores de Turma não integra 

estratégias de colaboração ou de reconhecimento da investigação realizada a este nível. Segundo 

o autor (1992 c) tanto a formação inicial como a formação contínua não dá o devido relevo às 

estratégias de envolvimento dos pais nas actividades escolares e na comunicação entre a escola e 

a família. Ribeiro (1994 b, p. 72) afirma que “a formação de professores e educadores no sentido 

de entenderem o alcance e interesse da intervenção da família na escola e de desejarem que uma 

tal cooperação se venha a estabelecer em bases sólidas representa uma necessidade igualmente 

urgente”. 
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O autor (id.) considera que a actual redução horária de duas ou três são insuficientes para 

a realização do trabalho de uma direcção de turma, afirmando ser, pois, necessário que a escola 

disponibilize professores com dispensa da componente lectiva ou com reduções substanciais no 

seu horário, sem os quais não será possível criar uma rede de apoio à escola. A este propósito, 

Marques (id.) defende que não devem ser os professores a arcar com mais esta responsabilidade. 

Por seu lado, a actual Reforma do Sistema Educativo prevê que actividades de complemento 

curricular sejam também da competência do professor/Director de Turma o que lhe aumenta 

ainda mais a carga lectiva. Gilbert (1986, p. 272) reforça, afirmando que “ (...) deve-se facilitar, 

portanto, a tarefa dos professores, não para conforto deles, mas para o bem das crianças”. Do 

mesmo modo, Marques (1995 h, p. 131) defende que os docentes devem “limitar-se a 

desempenhar a sua função fundamental – ensinar – libertando-se das funções acessórias (...) ”. 

O autor (id.) considera funções acessórias as que estão ligadas a serviços administrativos, 

de apoio psicológico e social, acrescentando que essas funções devem ser deixadas a professores 

com formação técnica para essas áreas. Daí que o autor (Ibid.) refira também como fundamental, 

o envolvimento das autarquias, associações e serviços locais, “com vocação para o apoia às 

crianças e aos jovens”. Na verdade, prepara-se o professor para ministrar determinados 

conteúdos disciplinares, mas supõe-se que ele, além disso, “ (...) saiba actuar como psicólogo, 

assistente social, administrador e conselheiro vocacional”, segundo o autor (id. p. 133). 

Qualquer empenhamento e boa vontade dos professores/Directores de Turma no sentido 

de assumirem integralmente as suas responsabilidades no acto educativo deve ser apoiado e 

consolidado pela escola, ou seja, pelos seus Órgãos de Gestão que funcionam como a sua 

estrutura. O auxílio e a motivação que estes implementarem ao processo educativo transforma os 

resultados para melhor. A ideia de um compromisso pessoal em todos os intervenientes 

educativos funciona como um mecanismo que serve de guia às atitudes e aos comportamentos 

dos membros da escola.  

Se o próprio Órgão de Gestão da Escola não apoiar as iniciativas dos professores no 

sentido da formação interdisciplinar dos alunos, em colaboração com todos os intervenientes no 

processo educativo, não estará a promover a educação num clima de democracia, tendente ao 

sucesso da comunidade escolar. 

Há ainda o problema do corpo docente de uma escola não conseguir fixar-se facilmente, 

desencadeando-se uma ruptura relacional. As relações entre as pessoas tornam-se desgastadas, 

impessoais e desumanizadas, devido, à fragilidade do compromisso estabelecido com a 

comunidade escolar e a instabilidade profissional, daí derivada. 
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As escolas superlotadas não constituem, por si só, um bom presságio para a integração 

dos alunos e, portanto, para o trabalho dos professores/Directores de Turma. A PROPOSTA 

GLOBAL DA REFORMA (1988, p. 39) considera-as um “irrecusável factor de insucesso”. Escolas 

com muitos alunos, em que estes mal se, não são um bom caminho para a igualdade de 

oportunidades tão apadrinhada. Dupont (1985, p, 143) defende que “turmas menos numerosas 

poderiam permitir aos docentes deixar maior espontaneidade aos alunos e, sobretudo, conhecer 

melhor os estudantes sem ter de recorrer a formas impessoais de relação”. 

Por fim, mas não menos importante, o comportamento docente situa-se de forma 

ambígua entre dois pólos antagónicos. Um afirma a necessidade funcional da autoridade que 

obriga o professor, enquanto professor de uma turma, a adoptar uma atitude de "distância" em 

relação aos alunos. O outro afirma, pelo contrário, a necessidade do professor fomentar uma 

relação de boa qualidade com os alunos de modo a realizar tão plenamente quanto possível a 

atitude de "proximidade". Este antagonismo agudiza-se numa altura como a actual, em que a 

Reforma do Sistema Educativo aponta incontestavelmente para essa relação de "proximidade”, 

nomeadamente na pessoa do professor/Director de Turma. 

Perante todos estes obstáculos à prática do papel orientador do Director de Turma urge 

encontrar soluções. É verdade que “a escola é a principal responsável pelo Sucesso escolar das 

crianças, mas não pode responsabilizar-se sozinha, por tão grande tarefa”, conforme afirma 

Davies (1989 a, p. 47). 

Na tentativa de indicar algumas soluções possíveis para combater e até eliminar estes e 

outros obstáculos, Marques (1995, h) considera que, de alguma forma se podem contrariar estas 

dificuldades através da dinamização das seguintes propostas: 

• formação de professores; 

• informação e educação das famílias; 

• rentabilização dos recursos disponíveis nas escolas (espaço, tempo, dinheiro, etc.); 

• subsistência de políticas nacionais e regionais de incentivo à colaboração; 

• criação de parcerias entre as escolas superiores e as escolas  básicas.  

Deste modo, todas e quaisquer actividades que se desenvolvam com a finalidade de 

melhorar o sistema educativo devem ser realizadas no sentido de diminuírem as ainda existentes 

fronteiras entre a escola e a vida. 

Ribeiro (1994 b, p. 74), a este propósito, assegura: ”A não se conjugarem os esforços de 

todos os intervenientes na acção educativa, o sucesso, escolar não passará de uma utopia”, mas 

poder-se-á dizer que num Sistema de Ensino em constante mutação caberá ao Director de Turma 
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um papel determinante no contributo que poderá dar para o equilíbrio necessário e para a 

adequação dos modelos associados ao processo educativo e à Gestão da Autonomia das Escolas.  
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1. PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO 

 

O presente estudo foi realizado numa escola do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 

O Agrupamento de Escolas Z está inserido no concelho de Loures e localiza-se em M, 

sendo uma das 18 freguesias deste concelho. 

M encontra-se na transição da região oriental do Concelho para a Várzea de Loures, 

confina com as freguesias de S. Julião do Tojal e Santo Antão do Tojal a norte, Frielas e Apelação a 

Oeste, Camarate e a Sudoeste, Sacavém a Sul e com o rio Trancão a Este. Com uma área de 4,47 

Km2, inclui as localidades de Unhos e do Catujal e ainda cerca de 20 bairros. É uma freguesia 

muito antiga, provavelmente anterior à nacionalidade. 

Sabe-se que a povoação já seria povoada na pré-história. Contudo, as primeiras notícias 

indicam o ano de 1191 como data de fundação da freguesia. 

A arquitectura antiga é de facto admirável, embora muitas das fachadas se encontrem 

mal tratadas. 

Podemos ver ainda vestígios de antigas casas de pescadores que ostentam os chamados 

cachorros onde os pescadores prendiam as redes para secarem. É de referir também, o Poço 

Manuelino, a Igreja Matriz de S. Silvestre, a Capela da Nossa Senhora da Nazaré e um conjunto de 

quintas, cujos portais de entrada dão sinais de ali terem vivido famílias abastadas e outras ligadas 

à monarquia. 

Caracterizada como uma freguesia rural. Ao longo dos anos foi-se transformando em 

dormitório, devido à sua localização limítrofe à grande Lisboa, facto que também contribuiu, 

positivamente, para o seu próprio desenvolvimento. Actualmente tem uma população de cerca 

de 15 mil habitantes, embora os números oficiais sejam apenas de 10550. Em relação a infra-

estruturas, possui o essencial quer na vertente escolar e pré-escolar, quer na área cultural, 

desportiva e infantil. O associativismo está bem presente na freguesia em todas as áreas, sendo 

exemplo disso a Associação de Educação Cultural e Artística de Loures, o Grupo de Danças e 

Cantares de Catujal/Unhos, a Associação Centro de Dia da Terceira Idade de Unhos, a Associação 

de Reformados, Pensionistas e Idosos de Catujal, a Associação de Melhoramentos e Recreativo do 

Talude, Sociedade Recreativa do Catujal, a Congregação dos Sagrados Corações, entre outras. 
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1.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

O Agrupamento de Escolas - Z é constituído por quatro escolas – Escola Básica do 1º ciclo 

n.º 1, Escola Básica do 1º ciclo n.º 3, Escola Básica do 1º ciclo e Jardim-de-Infância e Escola Básica 

do 2º e 3º ciclos - Z, sede do Agrupamento. 

Este Agrupamento constituiu-se de forma faseada e de acordo com duas ordens de 

fundamentos. Numa primeira fase, no ano lectivo de 2003/04, agregaram-se três 

estabelecimentos: a EB 2,3 - Z, a EB 1 n.º 1 e a EB 1 n.º 3. A proposta de agrupar estes 

estabelecimentos surgiu na sequência de uma decisão ministerial de terminar com as Delegações 

Escolares, serviços desconcentrados do Ministério da Educação que, na época, tutelavam as 

escolas do 1º ciclo. Numa segunda fase, no ano lectivo de 2004/05, por iniciativa da Direcção 

Regional de Educação de Lisboa e na sequência do Despacho n.º 13313, de 8 de Julho, agregou-se 

também a EB 1/JI, que, de acordo com a designação, engloba uma escola do 1º ciclo e um jardim-

de-infância. 

No âmbito deste plano de integração, funcionou uma Comissão Executiva Instaladora, nos 

anos lectivos de 2003/04 e 2004/05, momento preparatório do processo organizacional do 

Agrupamento, que culminou com eleições para os órgãos de direcção e gestão, conforme o 

disposto no Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 

 

1.1.2. CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

Escola – sede 

A Escola Básica 2,3 - Z iniciou a sua actividade, enquanto Escola Preparatória, no ano 

lectivo de 1986/87 e, no ano seguinte, incluiu, pela primeira vez o 7º ano de escolaridade. Em 

1988/89, passou a funcionar o 8º ano, seguindo-se a abertura ao 9º ano, em 1989/90. 

Esta escola possui um pavilhão desportivo e seis edifícios autónomos, distribuídos pelo 

espaço escolar, identificados pelas letras A a F e designados por “pavilhões”. 

Os pavilhões A a D são constituídos por um rés-do-chão e um primeiro piso, sendo os 

restantes térreos. O pavilhão A conta também com um elevador para o acesso ao primeiro piso. 

No pavilhão A, existem os seguintes espaços: gabinete da Direcção; sala de directores de 

turma; sala de professores, sala de trabalho, actualmente convertida num espaço para onde são 

encaminhados os alunos com suspeita de gripe A; secretaria; espaço para prestação de primeiros 
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socorros, PBX; biblioteca; reprografia; sala de informática; sala polivalente (reuniões, 

audiovisuais).  

No pavilhão B, existem 10 salas de aulas, as salas do Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) e da Educação Especial, incluindo a da Unidade de Apoio Especializado para a 

Multideficiência e Surdo-cegueira Congénita e o gabinete do Núcleo de Inclusão e Mediação 

Escolar (NIME). 

No pavilhão C, existem 11 salas de aulas, tal como no pavilhão D. 

Todas as salas de aulas desta escola estão equipadas com um projector, tendo algumas 

delas um quadro interactivo. 

No pavilhão E, encontra-se o refeitório, a papelaria, o bar dos alunos e o dos professores, 

a sala de convívio dos alunos, a sala de convívio dos Assistentes Operacionais e o Espaço de 

Ocupação de Tempos Escolares de Matemática. 

No pavilhão F, existe o Espaço de Ocupação de Tempos Escolares de Artes e o Espaço de 

Ocupação de Tempos Escolares de Línguas. 

O Pavilhão Desportivo tem um pavilhão central com bancada e galeria, uma sala de 

ginástica, dois balneários, um gabinete de professores de Educação Física, uma arrecadação, uma 

sala de árbitros, 4 instalações sanitárias e 1 sala de aulas. 

Existe ainda um campo exterior, com marcações para várias modalidades (basquetebol, 

andebol, futebol, voleibol e pista de atletismo) e bancadas no topo norte, sendo este um espaço 

polivalente. 

Os espaços exteriores e interiores têm vindo a ser adaptados e apetrechados para receber 

os alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente. Para proporcionar 

acessibilidade aos diferentes espaços e recursos da escola têm vindo a ser efectuadas algumas 

adaptações, tais como: rampas, elevador, WC adaptado e adquiridos diferentes equipamentos. 

 

1.1.3. Escola Básica do 1º ciclo n.º 1 

 

A Escola Básica do 1º ciclo n.º 1 é a escola mais antiga da freguesia. 

Esta escola era constituída por um edifício principal e 2 pavilhões pré-fabricados. 

Actualmente a escola encontra-se em fase de reconstrução, pelo que as actividades lectivas estão 

a decorrer na escola nº 3. 
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1.1.4. Escola Básica do 1º ciclo n.º 3  

 

A Escola Básica do 1º ciclo n.º 3 iniciou funções em 1982.  

Esta escola possui um edifício tipo P3. Dispõe de 6 salas de aulas, 1 sala de 

professores/reprografia, 1 gabinete para a Educação Especial e 1 biblioteca e 1 espaço polivalente 

que serve para ginásio/refeitório.  

No espaço exterior, existem dois pequenos telheiros, manifestamente insuficientes 

quando chove. 

 

1.1.5. Escola Básica do 1º ciclo e Jardim-de-Infância  

 

A Escola Básica do 1º ciclo e Jardim-de-Infância foi inaugurada a 14 de Setembro de 1998, 

com o 1º ciclo, e no ano lectivo de 1999/2000 entrou em funcionamento o Jardim-de-Infância. No 

entanto, esta escola já existe há mais de duas décadas, funcionando em instalações provisórias e 

com a designação de EB1 n.º 2. 

A Escola possui 12 salas de aulas para o 1.º ciclo e 3 salas para a educação pré-escolar, 2 

salas de Actividades de Tempos Livres, 1 biblioteca, 1 ginásio, 1 gabinete actualmente utilizado 

para apoios especializados, no âmbito de parcerias estabelecidas, 1 gabinete do SPO e do Apoio 

Educativo, 1 cozinha e refeitório, 1 sala para pessoal docente e outra para pessoal não docente. 

Possui também 1 gabinete para a coordenação da escola, 1 sala polivalente, 1 gabinete médico, 

balneários e vestiários e 1 reprografia. 

No espaço exterior existem 2 parques infantis, campo de jogos e 1 anfiteatro. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Primeiramente houve necessidade de saber a quem se devia dirigir a pesquisa, com base 

no tema tratado, na hipótese formulada e na perspectiva desejada. Assim, decidiu-se que a 

pesquisa se devia dirigir a uma amostra da população docente de uma escola, de modo a ser, o 

mais possível, representativa do todo. O universo de estudo são os 47 professores que apenas 

leccionam no 2° ciclo do Ensino Básico, na Escola Básica 2,3 - Z, no distrito de Loures. 

 

2.2. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

No âmbito das Ciências da Educação existe uma grande diversidade de perspectivas 

relativamente ao que se entende por fazer ciência. Não há um único modelo, mas sim uma 

diversidade de métodos e técnicas de pesquisa. 

A perspectiva adoptada neste estudo insere-se claramente no âmbito dos métodos e 

técnicas qualitativos, métodos em que habitualmente se verifica uma predominância de análise 

de microprocessos recorrendo a técnicas tais como: observação; entrevista estruturada ou semi-

estruturada; análise documental; e inquérito, entre outros. Verifica-se, portanto uma grande 

flexibilidade. 

Assim, não existe a preocupação com a generalização dos resultados, pelo que as técnicas 

utilizadas não necessitam de ser estandardizadas ou normalizadas por recurso a técnicas 

estatísticas sofisticadas, sobretudo no caso de estudos exploratórios (Almeida & Freire, 2003). 

Após a escolha do universo de estudo foi necessário seleccionar os meios de intervenção 

a utilizar junto da mesma, em função das respostas pretendidas e da pesquisa teórica efectuada. 

Neste sentido, optou-se pelo inquérito por questionário, uma vez que a amostra seleccionada é 

de natureza homogénea uma vez que são todos professores do 2º ciclo. Atendendo ainda ao 

factor tempo, considerou-se aquele o melhor instrumento de recolha de dados. Por outro lado, o 

Questionário tem ainda a vantagem de permitir obter respostas precisas, com a possibilidade de 

cada inquirido responder de forma livre, sem distorções e sem limite de tempo para o fazer. 
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A elaboração do questionário atendeu a determinadas particularidades relacionadas com 

a eficácia e finalidade pretendidas, de modo a permitir dados válidos, bem como da leitura de 

documentação apropriada ao tema e análise de alguns questionários. Assim, procedeu-se à 

selecção, e seriação das questões mais ajustadas ao tema tratado na parte teórica, ou seja, 

pretendeu-se ir ao encontro do que teórica e legalmente está instituído. 

Ultrapassada esta etapa, procedeu-se à formulação e organização das questões de que o 

questionário (em anexo) é composto. Assim, as doze questões aí presentes são 

fundamentalmente do tipo fechado e de escolha múltipla. No entanto, a maior parte delas 

apresenta a possibilidade de responder abertamente a outra opção, quando nenhuma das 

anteriores é compatível com a situação do respondente, que entretanto deve ser sugerida, em 

espaço próprio. Salienta-se, ainda, a última questão por ser de tipo aberto, dando a possibilidade 

da cada respondente exprimir espontaneamente qualquer outro assunto relativo ao tema tratado 

e de permitir a orientação para outras investigações mais profundas e precisas. 

A primeira questão é de lacuna para que os respondentes completem com dados relativos 

à disciplina que leccionam, à escola em que trabalham e ao conselho a que pertence a mesma. 

Seguem-se algumas questões de escolha múltipla, relativas ao tempo de serviço, à idade, à 

categoria profissional e ao grau académico dos respondentes. As questões que surgem a seguir a 

estas são do tipo fechado, sendo a resposta dicotómica: "'Sim" ou "Não", e têm a ver 

directamente com o assunto da Direcção de Turma e da Coordenação de Ciclo. Pede-se, noutra 

questão, de escolha múltipla, que os professores assinalem a sua atitude, enquanto Directores de 

Turma, perante a eleição de vários adjectivos. 

A parte fulcral deste questionário encontra-se numa grande questão, também de escolha 

múltipla, sobre as atribuições dos Directores de Turma, relativamente a várias entidades, 

designadamente; alunos, professores da turma e encarregados de educação ou pais. Nesta 

questão, pede-se aos professores que façam uma selecção das opções, assinalando as que 

consideram mais e menos importantes, de forma distinta. Todas estas questões permitem que os 

respondentes optem por outra atribuição, não designada, e oportunamente a sugiram. 

Noutra questão, sugere-se que os questionados sublinhem uma atribuição que, como 

Directores de Turma lhes seja desagradável de cumprir. De entre algumas funções 

desempenhadas pelo professor Director de Turma propõe-se que os respondentes as seriem por 

ordem de prioridades. 

A penúltima questão, solícita aos respondentes que, perante a sua experiência como 

professores, assinalem o grau de exequibilidade das suas funções, enquanto Directores de Turma. 
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Finalmente, a última pergunta do Questionário é do tipo aberta, pretendendo pois que, 

dessa forma, os questionados expressem livremente a sua opinião sobre algum assunto relativo 

ao tema abordado mas que não tenha sido devidamente exposta nas outras questões. 

 

2.3. ACTIVIDADES 

 

Procedeu-se ao contacto directo com o Órgão de Gestão da Escola Básica 2,3 - Z para 

autorizar a utilização do seu espaço e de parte do seu corpo docente para a concretização desta 

pesquisa. 

Assim, foi solicitado a uma Auxiliar de Acção Educativa, que distribuísse e mais tarde 

recolhesse os questionários a 47 professores do 2º ciclo do ensino básico, no sentido de lhes 

solicitar a colaboração para este trabalho, com o preenchimento do questionário. Apenas 20 

professores entregaram o questionário, e assim sendo, a amostra da pesquisa apenas de 20 

inquiridos. 

Com este questionário pretende-se verificar até que ponto é que os professores estão 

conscientes da imponência das suas funções e das competências pessoais e pedagógicas 

inerentes ao professor, enquanto Director de Turma, de modo a garantir a comunicação, entre a 

escola e a família. 
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3.AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após o preenchimento dos questionários, os mesmos foram recolhidos e seriados, 

aleatoriamente com uma letra do alfabeto, de A a S, garantindo-se inequivocamente o anonimato 

e confidencialidade das respostas. Esta seriação teve unicamente como função facilitar o 

tratamento dos dados, num Mapa-SÍntese, onde todos os questionários e respectivas respostas 

são tratados e expostos de forma clara, permitindo a sua leitura e análise. O Mapa-SÍntese é 

formado por várias colunas em que se expõem as questões, alínea por alínea; as respostas dos 20 

questionários e sua codificação; o número de respostas dadas a cada opção e a respectiva 

percentagem. Este tipo de organização dos dados recolhidos permite não só uma leitura 

horizontal, já referida, mas ainda uma leitura vertical facilitadora de determinadas comparações 

ou confrontações de respostas a várias questões, dentro do mesmo questionário. A codificação 

utilizada no Mapa-Síntese segue rigorosamente o mesmo tipo de código pedido no Questionário, 

assim, surgem respostas assinaladas de várias formas, designadamente, X, +, , 1°, 2°, 3° e 4°. 
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  CODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS Nº % 

QUESTÕES A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 100% 

1- Complete com as informações 

solicitada:   

a) Disciplina que lecciona E

EVT 

E

EM 

E

EM 

E

EVT 

E

EVT 

E

EF 

E

EM 

I

ING 

C

CN 

C

CN 

E

EF 

P

PH 

E

EVT 

P

PF 

P

PIN 

P

PF 

E

EVT MCN 

E

EF 

E

EVT     

b) Local de trabalho Escola Básica 2,3-Z 20 100% 

c) Concelho Loures 20 100% 

2. Assinale com uma X a situação 

correcta:   

2.1-Tempo de Serviço:   

a) Menos de 2 anos                 X    1 5% 

b) Mais de 2 anos X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X 19 95% 

2.2 Idade:    

a) Menos de 30 anos   X   X X         X X X X X 8 40% 

b) Entre 31 e 40 anos X X  X    X   X          5 25% 

c) Mais de 41 Anos     X    X X  X X X X      7 35% 

3- Categoria Profissional:    

a) Professor do Quadro de Nomeação 

Definitiva 
X X X X X  X X X X X X X X X X     

15 75% 

b) Professor Contratado      X  X         X   X 4 20% 

e) Professor do Quadro de Zona 

Pedagógica 
                 X   

1 5% 
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  CODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS Nº % 

QUESTÕES A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 100% 

4- Grau Académico:  

a) Licenciado X  X X  X X X X  X X   X X X X X X 15 75% 

b) Diploma de Estudos Superiores 

Especializados ( DESE)     X                1 5% 

c) Bacharel             X X       2 10% 

d) Outra  X        X           2 10% 

5- Exerceu ou exerce funções de 

Director de Turma?  

a) Sim X X X X X  X X X X X X X X  X X X X X 18 90% 

b) Não      X         X      2 10% 

6- Exerceu ou exerce o cargo de 

Coordenador(a) de Ciclo?  

a)Sim         X   X  X       3 15% 

b)Não X X X X X X X X  X X  X  X X X X X X 17 85% 

7- Dos adjectivos que se seguem 

assinale aquele (s) que melhor se 

adeque(m) à sua atitude, enquanto 

Director de Turma: (Assinale com 

X, no máximo 2 opções)  

a) Interessada  X X X X X X X X  X   X X X X X X  15 75% 

b) Responsável X X  X X  X  X  X X  X X X X X X  14 700% 

c) Aborrecida                     0 0% 

d) Frustrante  X       X X          X 4 20% 

e) Compensadora             X        1 5% 

f) Cansativa X  X             X    X 5 25% 

g) Agradável            X X        2 10% 

h) Solitária  X                   1 5% 
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  CODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS Nº % 

QUESTÕES A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 100% 

8- Em cada grupo de atribuição do 

Director de Turma que a seguir se 

Listam, assinale: com sinal + duas 

considere mais importantes; Com 

sinal - duas que considere menos 

importantes, para a promoção do 

sucesso educativo  

GRUPO A- Relativamente aos alunos  + - + - 

a) Identificar dificuldades de 

aprendizagem; 
  + + + + +  + - + + +  - + +  + + 

13 2 65% 10% 

b) Acompanhar o desenvolvimento 

intelectual e sócio-afectivo; 
+ + + +  + + + +   +  +  +  + + + 

14 0 70% 0% 

c) Preparar actividades de 

atendimento especial aos recém-

chegados; 

-    -     + -  + + + - - - -  

4 7 20% 35% 

d) Desenvolver actividades de 

integração escolar e familiar; 
+ +   + - - +  + +      + +   

8 2 40% 10% 

e) Organizar assembleias de turma; - -  - - - - - - - + - - - + - -  - - 2 16 10% 80% 

f) Sensibilizar para a importância de 

funções do delegado e subdelegado 

de turma; 

 -  -    - -  - -  -    -  - 

0 9 0% 45% 

g) Nenhuma(s);   -                  0 4 0% 20% 

h) Outra;                     0 0 0% 0% 
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  CODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS Nº % 

QUESTÕES A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 100% 

GRUPO B- Relativamente aos 

professores da turma   
+ - + - 

a) Fornecer informações sobre os 

alunos e respectivo ambiente familiar; 
+  +  + + -  + + + +   +  +  + + 

12 1 60% 5% 

b) Definir estratégias de ensino-

aprendizagem, tendo em conta as 

necessidades; 

-   + +  + - - -   + +  +   +  

7 4 35% 20% 

c) Promover a realização de projectos 

e/ou a resolução de problemas, em 

equipa; 

 +  +    + +   +  +  + -  -  

7 2 35% 10% 

d) Analisar problemas de integração 

de alunos com dificuldades; 
+ + +  - + +    +  +  +  + +  + 

11 1 55% 5% 

e) Coordenar as relações intergrupais 

e interpessoais; 
-    - - - -    - - -  -  - - - 

0 12 0% 60% 

f) Estimular o diálogo entre a escola e 

os pais; 
     -  +  + +   -   - +  - 

4 4 20% 20% 

g) Nenhuma(s);  - - -     - -  - -  - -  -   0 10 0% 50% 

h) Outra(s);                     0 0 0% 0% 
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  CODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS Nº % 

QUESTÕES 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 100% 

GRUPO C - Relativamente 

aos encarregados de 

educação ou pais:  + - + - 

a) Informar sobre o 

regulamento, o 

funcionamento e 

estruturas de apoio da 

escola; 

  +  + - +  -    +  -   -  + 5 4 25% 20% 

b) Informar sobre 

assiduidade, o  

comportamento e o 

aproveitamento do aluno; 

+   + + + +  + + + + + +  + + - + + 15 1 75% 5% 

c) Orientar no 

acompanhamento dos 

seus educados; 

+   +  +    + -  - +   +  +  7 2 35% 10% 

d) Envolver os pais nas 

actividades lectivas; 
  -  -  - +    -  - +  -  -  2 7 10% 35% 

e) Planificar formas de 

actuação que favoreçam a 

relação escola/família; 

 + +  +  -  +  + +   + +  +   9 1 45% 5% 

f) Definir estratégias  de 

aproximação dos pais à 

escola  

- + - - + -  +   -      - + -  4 7 20% 35% 

g) Nenhuma(s); - -  -    - - -  - - - - -    - 0 12 0% 60% 

h) Outra(s);                     0 0 0% 0% 
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QUESTÕES 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 100% 

9- Das seguintes atribuições 

administrativas do Director de 

Turma, sublinhe uma que, 

apesar de cumprir, lhe 

desagrade: 

 

a) Organizar o Dossier de 

Turma; 

                    0 0% 

b) Efectuar/verificar o registo 

de faltas; 
X X  X X  X X X  X X X X X X X   X 15 75% 

c)Preparar e coordenar as 

reuniões do Conselho de 

Turma; 

                    0 0% 

d) Organizar as actas das 

reuniões dos Conselhos de 

Turma 

                    0 0% 

e) Verificar pautas, termos e 

fichas de registo dos alunos; 
     X    X        X X  4 20% 

f) Nenhuma(s); 
  X                  1 5% 

g) Outra(s);                     0 0% 
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4.2. APRECIAÇÃO CRÍTICA DOS DADOS 

 

A seguir, procede-se a análise individual de cada questão, primeiramente através de 

um quadro com a questão novamente transposta, as respostas dadas e o número e 

percentagem das mesmas, logo seguido de um breve comentário. Este faz a apreciação verbal 

dos resultados obtidos que a seguir se complementam com gráficos de diversos tipos, 

dependendo da melhor adaptabilidade entre eles. 

Cada Quadro e Gráfico está devidamente intitulado e legendado salvaguardando 

evidentemente uma rápida e inequívoca leitura dos mesmos. 

 

 

QUESTÃO 1 

1- Complete com as informações solicitadas: 

a) Disciplina que lecciona 

b) Local de Trabalho 

c) Concelho 

 

Quadro 1 – Distribuição das Respostas à Questão 1 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) Disciplina que lecciona 

Educação Visual e Tecnológica 6 30% 

Educação Musical 3 15% 

Educação Física 2 10% 

Português e Francês 2 10% 

Ciências da Natureza 2 10% 

Inglês 2 10% 

Português e História 1 5% 

Português e Inglês 1 5% 

Matemática e Ciências da Natureza 1 5% 

b) Local de trabalho Escola Básica 2,3 - Z 20 100% 

c) Concelho Loures 20 100% 

 

Conforme se pode constatar pela leitura da tabela, 6 (35%) dos inquiridos são 

professores de Educação Visual e Tecnológica, 3 (15%) leccionam a disciplina de Educação 

Musical, enquanto outros 2 (10%) leccionam Educação Física. Do total, 2 (10%) professores 

leccionam Português e Francês, 2 (10%) são professores de Ciências da Natureza e 2 (10%) são 
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de Inglês. Depois houve 1 (5%) respondente de cada uma, ou de cada grupo, das disciplinas 

seguintes: Português e História; Português e Inglês; Matemática e Ciências da Natureza. 

Todos os inquiridos (100%) são professores da Escola Básica 2, 3 - Z, pertencente ao 

concelho de Loures. 

 

 

DISCIPLINA QUE LECCIONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 2 

2- Assinale com um X a situação correcta: 

2.1. Tempo de Serviço 

 

Quadro 2 - Distribuição das Respostas à Questão 2.1. 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) Menos de 2 anos 1 5% 

b) Mais de 2 anos 19 95% 

 

A grande maioria dos professores inquiridos trabalha no ensino há mais de 2 anos, 

correspondendo a 95 % dos respondentes, conforme se verifica pela leitura do quadro, 

enquanto apenas 1 possui menos de 2 anos de tempo de serviço, que corresponde a 1 %. 

 

 

Gráfico 1 - Apresentação Gráfica das Questão 1a) - Disciplinas 
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QUESTÃO 2 

2- Assinala com um X a situação correcta: 

2.2- Idade 

 

Quadro 3 - Distribuição das Respostas à Questão 2.2. 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) Menos de 30 anos 8 40% 

b) Entre 31 e 40 anos 5 25% 

c) Mais de 41 anos 7 35% 

 

 

Dos professores que responderam ao Questionário, 8 têm menos de 30 anos de idade 

(40%); apenas 5 professores têm uma idade compreendida entre os 31 e os 40 anos (25%) e 7 

têm mais de 41 anos de idade o que corresponde a 35%. 
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Gráfico 3 – Apresentação Gráfica da Questão 2.2) Idade 
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QUESTÃO 3 

3- Categoria Profissional: 

 

Quadro 4 - Distribuição das Respostas à Questão 3 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) Professor do Quadro de Nomeação Definitiva 15 75% 

b) Professor Contratado 4 20% 

c)Professor do Quadro de Zona Pedagógica 1 5% 

 

Dos professores que responderam ao Questionário 1 (5%) é professor do Quadro de 

Zona Pedagógica, 4 (20%) são professores Contratados e 15 são professores do Quadro de 

Nomeação Definitiva, o que corresponde a 75% da população inquirida. 
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QUESTÃO 4 

4 – Grau Académico: 

 

Quadro 5 - Distribuição das Respostas à Questão 4 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

A)Licenciado 15 75% 

b) Diploma de Estudos 

Superiores Especializados 

(DESE) 1 5% 

c) Bacharel 2 10% 

d)Outra 2 10% 

 

 

Dos 20 questionados, 15 (75%) apresentam licenciatura, 1 (5%) possui um Diploma de 

Estudos Superiores Especializados (D.E.S.E.), 2 (10%), possuem bacharelato, enquanto 2 (10%) 

assinalaram outra opção. 

Ao serem questionados sobre a natureza da mesma, 1 (5%) respondeu que possuía o 

mestrado e, finalmente, o último, tinha o Curso Geral do Conservatório Nacional.  

 

 

 

 

Gráfico 4 - Apresentação Gráfica da Questão 3 
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Gráfico 5 - Apresentação Gráfica da Questão 4 
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QUESTÃO 5 

5 – Exerceu ou exerce funções de Director de Turma? 

 

Quadro 6 - Distribuição das Respostas à Questão 5 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) Sim 18 90% 

b) Não 2 10% 

 

Quanto à pergunta relativa a ter exercido ou estar a exercer as funções de Director de 

Turma, 18 professores responderam positivamente, correspondendo a 90% dos questionados, 

enquanto 2 responderam negativamente (10 %). 
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Gráfico 6 - Apresentação Gráfica da Questão 5 
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QUESTÃO 6 

6- Exerceu ou exerce o cargo de Coordenador(a) de Ciclo? 

 

 

Quadro 7 - Distribuição das Respostas à Questão 6 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) Sim 3 15% 

b) Não 17 85% 

 

Dos 20 professores inquiridos, apenas 3 (15 %) já ocuparam o cargo de Coordenador 

de Ciclo, enquanto os restantes 17 (85 %) nunca tiveram essa experiência. 
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QUESTÃO 7 

7- Dos adjectivos que se seguem assinale aquele (s) que melhor se adeque(m) à sua 

atitude, enquanto Director de Turma: 

(Assinale com um X, no máximo 2 opções) 

 

Quadro 8 - Distribuição das Respostas à Questão 7 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) interessada 15 75% 

b) responsável 14 70% 

c) aborrecida 0 0% 

d) frustrante 4 20% 

e) compensadora 1 5% 

f) cansativa 5 25% 

g) agradável 2 10% 

h) solitária 1 5% 

 

 

Os inquiridos, perante a questão de adjectivarem a sua atitude frente a tarefa da 

direcção de turma, optaram por assinalar maioritariamente a primeira e a segunda opção: 

'interessada" e "responsável", com 15 (75%) e 14 (70%) escolhas, respectivamente. A opção 

"cansativa' e ‛'frustrante" foi a assinalada 5 e 4 vezes respectivamente, correspondendo a 25% 

e a 29% dos questionados. 

SIM
15%

NÃO
85%

EXERCEU OU EXERCE O CARGO DE 
COORDENADOR(A) DE CICLO

Gráfico 7 - Apresentação Gráfica da Questão 6 
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"compensadora", com uma escolha (5 %); "agradável" com duas escolhas (10 %) e, 

finalmente, "solitária” com apenas uma escolha (1 %). 

É de referir que, apesar de se ter pedido que se assinalassem apenas dois adjectivos, 

para que este estudo não se tornar demasiado exaustivo, alguns inquiridos sentiram 

necessidade de ultrapassar esse limite, para as três ou mesmo quatro opções. Inversamente, 

apenas 1 inquirido preferiu resumir a sua opinião somente a uma escolha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Apresentação Gráfica da Questão 7 
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QUESTÃO 8 – GRUPO A 

8 – Em cada grupo de atribuição do Director de Turma que a seguir se listam, assinale: 

Com o sinal + duas que considere mais importantes; 

Com o sinal de – duas que considere menos importantes, para a promoção do sucesso 

educativo: 

 

Quadro 9 – Distribuição das Respostas à Questão 8 (GRUPO A). 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

GRUPO A - RELATIVAMENTE AOS ALUNOS + - não assinalaram + - 
não 

assinalaram 

a) Identificar dificuldades de aprendizagem; 13 2 5 65% 10% 25% 

b) Acompanhar o desenvolvimento intelectual e sócio-afectivo 14 0 6 70% 0% 30% 

c) Preparar actividades de atendimento especial aos recém-

chegados; 

4 7 9 20% 35% 45% 

d) Desenvolver actividades de integração escolar e familiar; 8 2 10 40% 10% 50% 

e) Organizar assembleias de turma; 2 16 2 10% 80% 10% 

f) Sensibilizar para a importância de funções de delegado e 

subdelegado da turma; 

0 9 11 0% 45% 55% 

g) Nenhuma(s); 0 4 16 0% 20% 80% 

h) Outra(s); 0 0 20 0% 0% 100% 

 

 

Relativamente às atribuições do Director de Turma para com os alunos, a opção 

considerada mais importância para a promoção do Sucesso educativo foi "Acompanhar o 

desenvolvimento intelectual e sócio-afectivo” assinalada por 14 professores (70%), logo 

seguida de ”ldentificar dificuldades de aprendizagem”, com 13 escolhas (65%). Do total, 16 

inquiridos (80%) consideraram “Organizar assembleias de turma" como uma das atribuições de 

menor importantes para o mesmo efeito, seguida de “Sensibilizar para a importância de 

funções do delegado e subdelegado da turma" com (45%) e '‛ Preparar actividades de 

atendimento especial aos recém-chegados” com (35%). 

É ainda de salientar que “Desenvolver actividades de integração escolar e familiar” foi 

considerada uma das mais importantes por 8 inquiridos (40%), no entanto, salienta-se que 2 

(10%) consideraram-na uma das menos importantes, enquanto 50% dos respondentes não se 

manifestaram em relação ao seu grau de importância. Constata-se que “Acompanhar o 
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desenvolvimento intelectual e sócio-afectivo, não foi assinalada por nenhum inquirido, como 

de menor importância. 

 

ATRIBUIÇÕES DO DIRECTOR DE TURMA, RELATIVAMENTE AOS ALUNOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 8 – GRUPO B 

8 - Em cada grupo de atribuições do Director de Turma que a seguir se listam, assinale: 

Com o sinal + duas que considere mais importantes; 

Com o sinal de – duas que considere menos importantes, para a promoção do sucesso 

educativo: 

 

 

 

Gráfico 9 - Apresentação Gráfica da Questão 8 (Grupo A) 
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Quadro 10 – Distribuição das Respostas à Questão 8 (GRUPO B). 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

GRUPO B - Relativamente aos professores da 

turma 
+ - não assinalaram + - não assinalaram 

a) Fornecer informações sobre os alunos e 

respectivo ambiente familiar; 
12 1 

7 60% 5 % 35% 

b) Definir estratégias de ensino-aprendizagem, 

tendo em conta as necessidades; 
7 4 

9 35% 20 % 45% 

c) Promover a realização de projectos e/ou a 

resolução de problemas, em equipa; 
7 2 

11 35% 10 % 55% 

d) Analisar problemas de integração de alunos 

com dificuldades; 
11 1 

8 55% 5 % 40% 

e) Coordenar as relações intergrupais e 

interpessoais; 
0 

1

12 

8 0% 60 % 40% 

f) Estimular o diálogo entre a escola e os pais; 
4 4 

12 20% 20 % 60% 

g) Nenhuma(s); 0 10 10 0% 50 % 50% 

h) Outra(s); 0 0 20 0% 0 % 100% 

 

 

Relativamente aos professores da turma, 12 questionados (60%) consideraram que 

“Fornecer informações sobre os alunos e respectivo ambiente familiar", é uma das atribuições 

do Director de Turma mais importantes, logo seguida da opção: “Analisar problemas de 

integração de alunos com dificuldades”, com 55% das respostas. “Definir estratégias de 

ensino-aprendizagem, tendo em conta as necessidades” e " Promover a realização de 

projectos e/ou a resolução de problemas, em equipa" foi assinalada, também como uma das 

mais importantes, com o mesmo número de escolhas: 7, que correspondem a 35% dos 

respondentes. “Estimular o diálogo entre a escola e os pais" foi considerada por 20%, ou seja, 

4 respostas favoráveis. 

No mesmo grupo de opções, 12 professores (60%) consideram “Coordenar as relações 

intergrupais e interpessoais", como uma das menos importantes. "Definir estratégias de 

ensino-aprendizagem, tendo em conta as necessidades" e "Promover a realização de projectos 

e/ou a resolução de problemas, em equipa" receberam igualmente 20% das respostas. A 

opção “Nenhuma (s) " gozou de certo privilégio, sendo assinalada por 50% dos respondentes. 

 

 

 



 

60 

 

Gráfico 10 - Apresentação Gráfica da Questão (Grupo B) 

0
2
4
6
8

10
12

14
16

18
20

a) 
b)

c) 
d)

e) 
f) 

g) 
h) 

N
º 

P
ro

fe
ss

o
re

s

Opções Dadas

ATRIBUIÇÕES DO DIRECTOR DE TURMA 
RELATIVAMENTE AOS PROFESSORES DA TURMA

atribuições + importantes

atribuições - importantes

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 8 – GRUPO C 

8 - Em cada grupo de atribuições do Director de Turma que a seguir se listam, assinale: 

Com o sinal + duas que considere mais importantes; 

Com o sinal de – duas que considere menos importantes, para a promoção do sucesso 

educativo: 
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Quadro 11 – Distribuição das Respostas à Questão 8 (GRUPO C) 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência relativa 100% 

GRUPO C - Relativamente a encarregados de 

educação ou pais: 
+ - não assinalaram + - não assinalaram 

a) Informação sobre o regulamento, o 

funcionamento e estruturas de apoio da escola; 

5 4 11 25% 20% 55% 

b) Informação sobre a assiduidade, o 

comportamento e o aproveitamento do aluno 

15 1 4 75% 5% 20% 

c) Orientar no acompanhamento dos seus 

educandos 

7 2 11 35% 10% 55% 

d) Envolver os pais nas actividades lectivas; 2 7 11 10% 35% 55% 

e) Planificar formas de actuação que favoreçam a 

relação escola/família 

9 1 10 45% 5% 50% 

f) Definir estratégias de aproximação dos pais à 

escola; 

4 7 9 20% 35% 45% 

g) Nenhuma(s); 0 12 8 0% 60% 40% 

h) Outra(s); 0 0 20 0% 0

0% 

100% 

 

Perante este grupo de opções, relativamente aos pais e encarregados de educação, os 

respondentes consideraram “Informar sobre a assiduidade, o comportamento e o 

aproveitamento do aluno", como uma das opções mais importantes, com 75% das respostas, 

enquanto apenas 1 (5%) a considerou de menor importância. "Planificar formas de actuação 

que favoreçam a relação escola/família", foi assinalada 9 vezes, correspondendo a 65% das 

respostas, como uma das atribuições mais importantes, enquanto 1 respondente (5%) a 

considerou de menor importância. "Informar sobre o regulamento, o funcionamento e 

estruturas de apoio da escola", foi assinalada por 5 respondentes (25%), como sendo uma das 

mais importantes e por 4 respondentes (20%), como sendo uma das menos importantes. 

"Orientar no acompanhamento dos seus educandos", obteve 7 respostas (35%), como uma das 

atribuições mais importantes e apenas 2 respostas (10%) como uma das menos importantes. 

"Envolver os pais nas actividades lectivas e "Definir estratégias de aproximação dos 

pais à escola", foram consideradas como de menor imponência, por 7 inquiridos (35%), 

enquanto 10% e 35% respectivamente as consideram das mais importantes. A opção 

"Nenhuma (s) ", foi novamente a que conseguiu mais respostas, correspondendo a 60%. 
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Gráfico 11 - Apresentação Gráfica da Questão 8 (Grupo C) 
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QUESTÃO 8 - TOTAL 

Atribuições do Director de Turma, consideradas mais importantes 

 

Gráfico 12 - Apresentação Gráfica da Questão 8 (Atribuições mais Importantes) 
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Gráfico 13 - Apresentação Gráfica da Questão 8 (Atribuições Menos Importantes) 

 

 

QUESTÃO 9 

9- Das seguintes atribuições administrativas do Director de Turma, sublinhe uma que, 

apesar de cumprir, lhe desagrade: 

 

Quadro 12 – Distribuição das Respostas à Questão 9 

VARIÁVEIS 
Frequência 

Absoluta 20 

Frequência Relativa 

100% 

a) Organizar o Dossier de Turma; 0 0% 

b) Efectuar/ Verificar o registo de faltas; 15 75% 

c) Preparar e coordenar as reuniões de Conselho de Turma; 0 0% 

d) Organizar as actas das reuniões do Conselho de Turma; 0 0% 

e) Verificar pautas, termos e fichas de registos dos alunos; 4 20% 

f) Nenhuma(s); 1 5% 

g) Outra(s); 0 0% 

 

 

Perante esta questão, 15 questionados (75%) consideraram "Efectuar/verificar o 

registo de faltas", como a mais desagradável de realizar, enquanto 4 (20%) manifestaram que 
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"Verificar pautas, termos e fichas de registos dos alunos" lhes era efectivamente desagradável, 

Apenas 1 respondente (5%) escolheu "Nenhuma (s)‛', para assinalar a sua opinião. 

 

 

Gráfico 14 - Apresentação Gráfica da Questão 9 

0

5

10

15

20

a) b) c) d) e) f) g)

N
º 

P
R

O
FE

SS
O

R
ES

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

Atribuições administrativas que lhe 
são desagradáveis

 

 

QUESTÃO 10 

10- Segundo a sua opinião, o papel desempenhado pelo Director de Turma por ordem 

de prioridades é: 

(marque 1°, para a prioridade de maior importância, marque 2", para a prioridade de 

segunda importância, e assim sucessivamente até esgotar as opções). 

 

Quadro 13 – Distribuição das Respostas à Questão 10 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

 1

1º 

2

2º 

3

3º 

4

4º 

1

1º 

2

2º 

3

3º 

4

4º 

a) a integração escolar, familiar e social do aluno; 14 5 1 0 70% 25% 5% 0% 

b) a promoção da interactuação escola/pais/alunos; 5 6 8 1 25% 30% 40% 5% 

c)a organização do dossier de turma; 2 0 0 8 10% 0% 0% 90% 

d) a informação dos pais, relativamente aos 

educados; 

1 8 11 0 5% 40% 55% 0% 

 

Do total de inquiridos, 14 (70%) consideraram "a integração escolar, familiar e social 

do aluno" como uma tarefa de 1ª prioridade, enquanto 5 (35%) a consideraram de 2ª e 1 (5%) 

de 3ª prioridade. ‛‛A promoção da interactuação escola/pais/alunos foi assinalada por 8 
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inquiridos (40%) 1 como sendo de 3ª prioridade, por 6 (30%) de 2ª, por 5 (25%) de 1ª e por 1 

(5%) de 4ª prioridade. Quanto à "organização do dossier de turma", 18 inquiridos 

consideraram uma tarefa de 4ª prioridade, O que corresponde a 90%, contra 10% que a vem 

como 1ª prioridade. "A informação dos pais, relativamente aos educandos" foi considerada 

como 1ª prioridade por apenas 1 inquirido (5%), como 23 prioridade por 8 (40%) e como 3ª 

prioridade por 11 inquiridos (55%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

11- As tarefas atribuídas ao Director de Turma, pela experiência que tem vivido 

revelam-se: (assinale apenas uma resposta, com um X). 

 

Quadro 14 – Distribuição das Respostas à Questão 11. 

VARIÁVEIS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

a) Impossíveis de realizar, na sua totalidade; 1 5% 

b) Difíceis de concretizar, na sua totalidade; 11 55% 

c) Concretizáveis, embora com prejuízo de algumas; 6 30% 

d) Totalmente concretizáveis 2 10% 

 

 

Gráfico 15 - Apresentação Gráfica da Questão 10 
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Dos 20 questionados, 11 (55%) consideram que as tarefas atribuídas ao Director de 

Turma são “Difíceis de concretizar, na sua totalidade", enquanto 6 (30%) as consideraram 

"Concretizáveis, embora com o prejuízo de algumas" e 2 respondentes (10%) assinalaram-nas 

como "Totalmente Concretizáveis". Apenas 1 respondente (5%) considerou as atribuições do 

Director de Turma “Impossíveis de realizar, na sua totalidade". 

 

 

 

Gráfico 16 - Apresentação Gráfica da Questão 11 
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QUESTÃO 12 

 

12- Queira expressar a sua opinião ou experiência relativamente às competências e 

funções atribuídas ao Director de Turma, que não tenham sido, de alguma forma, focadas 

neste questionário: 

 

 

 



 

67 

 

Quadro 15 – Distribuição das Respostas à Questão 12. 

RESPOSTAS Frequência Absoluta 20 Frequência Relativa 100% 

  

Responderam 

Não  

responderam Responderam 

Não 

responderam 

7 13 35% 65% 

O tempo lectivo atribuído à direcção de turma é pouco para 

que o Director de Turma desempenhe bem o seu papel. No 

contexto actual, o director de Turma serve-se das horas 

lectivas e da sua disciplina, sentindo que prejudica o 

cumprimento do seu programa. 

4 20% 

A relação que se cria com os alunos é muito boa, resultando 

numa experiência muito positiva, à base do diálogo. Este é 

muito importante especialmente nas funções de Director da 

Turma. 

1 5% 

O Projecto Curricular de Turma deveria ser desenvolvido por 

toda a comunidade escolar, no entanto, acaba por ser quase, 

única e exclusivamente da responsabilidade do Director de 

Turma. 

2 10% 

 

Do total de inquiridos, só 7 (35%) responderam a questão aberta. 

Destes, 4 (20%) responderam com o problema do tempo destinado à Direcção de 

Turma e 2 (10%) responderam que o tema do projecto Curricular de Turma não deveria ser 

apenas da responsabilidade Director de Turma, Apenas 1 inquirido (5%) revela que a sua 

experiência como Director de Turma tem sido positiva, com base no diálogo, que considera 

fundamental no desempenho das funções do Director de Turma. 

 

Gráfico 17 - Apresentação Gráfica da Questão 12 
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CONCLUSÃO 

 

A análise dos dados fornecidos pelo Questionário, permite constatar que existe um 

sentimento generalizado nos professores, relativamente a importância das suas funções, 

competências e atribuições enquanto Directores de Turma, permitindo garantir a comunicação 

entre a escola e a família confirmando-se, assim, a hipótese formulada. 

Os professores sabem que as suas atribuições são demasiado importantes para 

valorizar umas em detrimento de outras; no entanto, consideram, de um modo geral, como 

mais importantes: 

• Identificar dificuldades de aprendizagem; 

• Acompanhar o desenvolvimento intelectual e sócio-afectivo dos alunos; 

• Fornecer informações, aos professores do aluno, relativamente ao seu passado 

escolar e ambiente familiar; 

• Analisar, em conjunto com os professores da turma, problemas de integração de 

alunos com dificuldades e 

• Informar os pais sobre o percurso escolar dos seus educandos. 

Paralelamente, também foi pedido que seleccionassem as atribuições do Director de 

Turma menos valiosas para o desenvolvimento do sucesso educativo dos alunos. Daí resultou 

que as mais referidas foram: 

• Organizar assembleias de turma e 

• Favorecer as relações interpessoais e intergrupais entre os professores da turma. 

A este propósito, convém recordar a importância que assumem as reuniões com 

alunos, pois dão a possibilidade de dialogar frontal e sinceramente, permitindo 

esclarecimentos mútuos e aprofundar o conhecimento e relacionamento de cada um e 

simultaneamente de todos. 

Do mesmo modo, o favorecimento das relações entre os professores da turma permite 

contribuir para o estabelecimento de um clima de trabalho amistoso em que todos se poderão 

e deverão sentir como fazendo parte de um projecto comum: o aluno e o seu bem-estar. 

Constata-se ainda que poucos professores assinalaram como muito importante o 

envolvimento dos pais nas actividades da escola ou simplesmente o seu acompanhamento nos 

trabalhos em casa. Curioso é que também poucos as consideraram como menos importantes. 
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Isto pode ficar a dever-se ao facto de os professores inquiridos não se sentirem muito seguros 

quanto à resposta a dar, reflexo, talvez, da falta de informação e formação sobre este assunto. 

Assim, a escola parece estar demasiado voltada para o aluno, sem dar a devida 

importância â valiosa colaboração da família, quer na escola, quer em casa. 

Por outro lado, os professores assumem maioritariamente a integração escolar, 

familiar e social do aluno como uma primeira prioridade das suas funções. No entanto, entre 

as funções de promover a interatuação escola/pais/alunos e a informação dos pais 

relativamente aos educandos constata-se uma certa ambiguidade na sua classificação em 

prioridades. 

Os professores consideraram também maioritariamente que as atribuições do 

professor Director de Turma não se conseguem concretizar na totalidade. Alguns professores 

quiseram manifestar o seu descontentamento em relação a este ponto referindo que tinham 

pouca redução horária para a direcção de turma, sendo essa situação agravada pelo projecto 

Curricular de Turma e pelo Projecto Educativo de Agrupamento. 

Neste sentido, os professores estão convictos da importância do seu papel 

privilegiado, enquanto Directores de Turma, reconhecendo-se portanto como pontes que 

permitem a comunicação entre a família e os professores e entre estes e o aluno. 

Esta pesquisa permite concluir que as atribuições do Director de Turma não se 

esgotam no contacto informal com os alunos, nem na informação mútua que se estabelece 

entre os pais e este professor. Existem outras possibilidades de favorecimento do diálogo 

entre a escola e a família, o que permite projectar novas hipóteses para outras abordagens. 

Assim, espera-se que este trabalho, de algum modo, contribua para uma clarificação 

do assunto em apreço e suscite, a partir dele, diferentes e inéditas perspectivas. 

O processo educativo reflecte na pessoa do aluno uma multiplicidade de interacções 

para as quais contribuem, primeiro a família e segundo a escola, através duma relação de 

cumplicidade. Se ambas são responsáveis pela formação integral do educando, ambas terão 

que dar as mãos, no sentido de unir esforços para a concretização desse projecto de deve ser 

assumido em comum. 

Na família, as pessoas mais importantes que assumem essa responsabilidade são 

normalmente a mãe e o pai, embora, cada vez mais, se encontrem famílias monoparentais ou 

ao cuidado de avós, tios, vizinhos, etc., o que não facilita o equilíbrio emocional e afectivo da 

criança nem a relação com a escola. Nesta, a pessoa que assume legislativamente a 

responsabilidade de orientar o aluno é o Director de Turma. Este tem que estabelecer relações 

comunicacionais quer com os alunos, individualmente ou no grupo-turma, quer com os pais 
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(família) e com o meio sócio-cultural em que se insere. Além destes, tem de se relacionar 

também com os professores da turma e com a escola, através dos seus Órgãos de Gestão. 

Assim, o Director de Turma terá de possuir competências a vários níveis, em função 

das múltiplas e diversificadas actividades que tem que desenvolver e ajustar às pessoas a 

quem se dirige. No fundo, o Director de Turma é uma peça-chave fundamental do que 

constitui a "formação plena e integral do aluno", passando pela comunidade, pela família, pela 

escola, pela turma até atingir a pessoa do aluno individualmente, Tudo o que faz tende para o 

seu sucesso, para o seu desenvolvimento e orientação pessoal, social e profissional; para o seu 

equilíbrio emocional e afectivo; para a sua identidade ética, cívica e moral. 

Este trabalho não pretende obviamente esgotar o assunto, relativo às s necessidades 

de formação e às atribuições à Director de Turma, enquanto intermediário e orientador de 

todo um processo cujo centro e o aluno. Pelo contrário, a partir dele, espera-se que outras 

hipóteses despertem, outras orientações teóricas e metodológicas sejam tomadas. Neste caso, 

este trabalho será enriquecido e complementado na medida em que suscitará outras 

abordagens e outros resultados certamente meritórios. 

Outros problemas poderiam ter sido levantados e tratados como o tempo atribuído à 

direcção de turma, demasiado limitado: as excessivas incumbências deste professor e a 

necessidade de outras figuras no plano educativo. 

Dever-se-ia incentivar novas modalidades de envolvimento e de participação dos 

Encarregados de Educação e de toda a Comunidade Educativa de maneira a que todos possam 

contribuir para uma “ Sociedade Educativa” (Delors, 2003, p. 18) e democrática, uma vez que 

devemos ser todos responsáveis pelo sucesso educativo dos alunos e pelos valores de 

cidadania. Assim, dever-se-ia pôr em prática o artigo 10º do Decreto regulamentar nº 10/99 de 

21 de Junho, que apresenta uma resolução inovadora ao prever “ (…) o acompanhamento, de 

forma individualizada, do processo educativo de um grupo de alunos de preferência longo do 

seu percurso escolar” através da figura do “Professor-Tutor” a designar pelo Conselho 

Executivo actual Órgão de Gestão. 

O que é inegável é a importância da posição do Director de Turma em relação ao aluno 

e ao que o rodeia. As suas áreas de actuação tocam vários ramos das ciências humanas, como 

a pedagogia, a psicologia, a sociologia, a antropologia. Num espaço tão abrangente, um 

trabalho desta natureza, nunca se poderia considerar um ponto final, mas sim umas 

reticências... à espera de serem completadas.  
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LEGISLAÇÃO 

 

Constituição da República Portuguesa 

Reforma do Ensino Liceal de 1895 (1895 – 08 – 14) 

Ministério da Educação: Lei nº 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo). 

Ministério da Educação: Despacho 8/SERE/89, de 8 de Fevereiro - Regulamento do Conselho 

Pedagógico e dos seus Órgãos de Apoio). 

Ministério da Educação: Decreto-Lei 43/89, de 3 de Fevereiro. (Ordenamento Jurídico da 

Autonomia das Escolas do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário). 

Portugal - Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro – define, pela primeira vez, o regime 

jurídico de autonomia da escola; 

Despacho 8/SERE/89 – Regulamento do conselho pedagógico e dos seus órgãos de apoio. 

Ministério da Educação: Decreto-Lei nº 139-A/90 (Estatuto da Carreira Docente). 

Ministério da Educação: Decreto-Lei nº 35/90, de 25 de Janeiro. (Lei de Bases do Sistema 

Educativo). 

Ministério da Educação: Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro. 

Portugal - Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, com alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de Março – regulamenta o regime de constituição dos direitos e 

deveres a que ficam subordinadas as associações de pais e encarregados de educação; 

Ministério da Educação: Decreto-Lei nº 319/91, de 23 de Agosto. (Lei de Bases do Sistema 

Educativo). 

Ministério da Educação: Despacho nº 173/ME/91. (Regulamenta as Medidas Constantes do 

Regime Educativo Especial). 

Portugal - Despacho Conjunto n.º 48/SEAE/SERE/91, de 20 de Abril – cria o Ensino Básico 

Mediatizado; 

Ministério da Educação: Despacho Normativo nº 98-A/92. (Sistema de Avaliação dos Alunos do 

Ensino Básico). 

Portaria nº921/92 – Competências do Director de Turma. 

Ministério da Educação: Despacho Normativo nº 644-A/94. (Avaliação dos Alunos do Ensino 

Básico). 

Reforma do Ensino Liceal de 1985 (1895.08.14) 

Ministério da Educação: Despacho 130/ME/96, de 8 de Julho (Programa de Reforço da 

Autonomia das Escolas). 
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Ministério da Educação: Despacho nº 22/SEEI/96. (Cria turmas com Currículos Alternativos aos 

do Ensino Básico Regular ou Recorrente). 

Ministério da Educação: Lei nº 115/97. (Alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo). 

Ministério da Educação: Despacho Conjunto nº 105/97. (Estabelece o Regime Aplicável à 

Prestação de Serviços de Apoio Educativo, de acordo com os Princípios Consagrados na Lei de 

Bases do Sistema Educativo). 

Ministério da Educação: Decreto-Lei nº 1/98, de 2 de Janeiro (Altera o Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e professores dos Ensinos Básico eSecundário, aprovado pelo Decreto-

lei nº 139-A/90, de 28 de Abril, e alterado pelo Decreto-lei nº 105/97, de 29 de Abril). 

Ministério da Educação: Decreto-Lei nº 115/A/98, de 4 de Maio (Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-escolar e dos Ensinos 

Básico e Secundário). 

Ministério da Educação: Decreto-Lei n.º 80/99de 16 de Março. 

Ministério da Educação: Decreto-Lei nº 24/99, de 22 de Abril. (Alteração do Decreto-Lei nº 115 

-A/98 de 4 de Maio). 

Ministério da Educação: Decreto Regulamentar nº 10/99, de 21 de Julho. Decreto 

Regulamentar nº 10/99 de 21 de Julho – Competências das estruturas de orientação educativa. 

Ministério da Educação: Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro (Reorganização da Estrutura 

Curricular do Ensino Básico). 

Ministério da Educação: Despacho Normativo nº 30/2001 de 22/6. (Avaliação das 

aprendizagens dos Alunos do Ensino Básico). 

Ministério da Educação: Circular nº 5/GD/2001. (Esclarece alguns pontos do Despacho 

Normativo nº 30/2001 sobre Avaliação das Aprendizagens dos Alunos do Ensino Básico). 

Ministério da Educação: Despacho Normativo nº 24/2001. (Regulamento de Gestão 

Administrativa e Pedagógica de Alunos). 

Decreto-lei nº 6/ 2001 – Capítulo II – Organização e gestão do currículo nacional. 

Decreto-lei nº 240/ 2001 – Perfil geral do desempenho profissional do educador de infância e 

dos professores dos ensinos básico e secundário. 

Ministério da Educação: Lei 30/2002, de 20 de Dezembro. Regime de Faltas dos Alunos. 

(Estatuto do Aluno) – “Procedimentos Disciplinares”. 

Ministério da Educação: Lei nº 31/2002. (Aprova o Sistema de Avaliação da Educação e do 

Ensino Não Superior, desenvolvendo o regime previsto na Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei 

de Bases do Sistema Educativo). 

Lei nº30/ 2002, de 20 de Dezembro – Estatuto do Aluno do Ensino Não Superior. 
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Ministério da Educação: Circular nº 5/2003. (Esclarece sobre a avaliação das disciplinas com 

organização semestral). 

Ministério da Educação: Ofício – Circular nº 21/2003. (Procedimentos relativos à Falta de 

Matrícula/Abandono Escolar). 

Ministério da Educação: Despacho Normativo nº 50/2005 de 20/10. (Planos de Apoio). 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Complete com as informações solicitadas: 

a) Disciplina que lecciona: __________________________________________ 

b) Local de trabalho: ___________________________________________ 

c) Concelho: ______________________________________________________ 

 

2- Assinale com um X, a situação correcta:  

2.1. Tempo de serviço: 

a) Menos de 2 anos _______________        

b) Mais de 2 anos ________________     

2.2. Idade 

a) Menos de 30 anos ______________  

b) Entre 31 e 40 anos ______________ 

  c) Mais de 41 anos ________________      

 

3- Categoria Profissional: 

a) Professor do Quadro de Nomeação Definitiva __________________________    

b) Professor Contratado ______________________________________________     

c) Professor do Quadro de Zona Pedagógica ______________________________      

 

4- Grau Académico: 

a) Licenciatura _______________________________________________________ 

b) Diploma de Estudos Superiores Especializados (DESE) _____________________ 

c) Bacharel __________________________________________________________  

d) Outra _____________________________________________________________  

Caro(a) Colega 

 Este Questionário faz parte de um estudo de investigação sobre “ O Director de Turma”, 

nas Escola do 2º ciclo do Ensino Básico e integra-se no âmbito da realização da Dissertação do Mestrado 

em Educação, variante em Administração e Organização Educacional, da Faculdade de Ciências de Lisboa. 

 Todas as informações recolhidas são confidenciais, não sendo. Por isso, pedida a 

identificação pessoal dos inquiridos. 

 A sua colaboração é muito importante, agradecendo que as suas questões sejam 

respondidas com a máxima sinceridade. 

Os meus sinceros agradecimentos pela sua colaboração. 
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Qual? _________________________________________________________________ 

 

5- Exerce ou exerceu funções de Director de Turma? 

a) Sim _____  

b) Não _____  

 

6- Exerceu ou exerce o cargo de Coordenador(a) de Ciclo?  

a) Sim _____  

b) Não _____  

 

7- Dos adjectivos que se seguem assinale aquele (s) que melhor se adeque (m) à sua 

atitude, enquanto Director de Turma: 

(Assinale com um X, no máximo 2 opções) 

a) interessada _____________               e) compensadora ___________   

b) responsável _____________              f) cansativa  _______________   

c) aborrecida  _____________                  g) agradável _______________  

 d) frustrante _______________   h) solitária ________________ 

 

8- Em cada grupo de atribuições do Director de Turma que a seguir se listam, assinale: 

 

com o sinal + duas que considere mais importantes;  

com o sinal – duas que considere menos importantes;  

para a promoção do sucesso educativo. 

 

GRUPO A – Relativamente aos alunos 

 

a) Identificar dificuldades de aprendizagem ___________________________________     

b) Acompanhar o desenvolvimento intelectual e sócio-afectivo____________________   

c) Prepara actividades de atendimento especial aos recém-chegados ______________  

d) Desenvolver actividades de integração escolar e familiar ______________________  

e) Organizar assembleias de turma __________________________________________ 

f) Sensibilizar para a importância de funções do delegado e subdelegado da turma ___ 

g) Nenhuma (s) __________________________________________________________  
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h) Outra (s) _____________________________________________________________ 

Quais? _________________________________________________________________ 

 

GRUPO B – Relativamente aos professores da turma 

 

a) Fornecer informações sobre alunos e respectivo ambiente familiar ______________ 

b) Definir estratégias de ensino-aprendizagem, tendo em conta as necessidades______ 

c) Promover a realização de projectos e/ou a resolução de problemas, em equipa ____ 

d) Analisar problemas de integração de alunos com dificuldades __________________  

e) Coordenar as relações intergrupais e interpessoais ___________________________ 

f) Estimular o diálogo entre a escola e os pais __________________________________ 

g) Nenhuma (s) _________________________________________________________  

h) Outra (s) _____________________________________________________________ 

Quais? _________________________________________________________________ 

 

GRUPO C – Relativamente aos encarregados de educação ou pais 

 

a) Informar sobre o regulamento, funcionamento e estruturas de apoio da escola ____ 

b) Informar sobre a assiduidade, o comportamento e o aproveitamento do aluno ____ 

c) Orientar no acompanhamento dos seus educandos ___________________________ 

d) Envolver os pais nas actividades lectivas ____________________________________  

e) Planificar formas de actuação que favoreçam a relação escola/família ____________ 

f) Definir estratégias de aproximação dos pais à escola __________________________ 

g) Nenhuma (s) _________________________________________________________  

h) Outra (s) _____________________________________________________________ 

Quais? _________________________________________________________________ 

 

 

9- Das seguintes atribuições administrativas do Director de Turma, sublinhe uma que, 

apesar de cumprir, lhe desagrade:  

 

a) Organizar o Dossier de Turma; 

b) Efectuar/verificar o registo de faltas;  

c) Preparar e coordenar as reuniões do Conselho de Turma; 
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d) Organizar as actas das reuniões dos Conselhos de Turma;  

e) Verificar pautas, termos e fichas de registo dos alunos; 

f) Nenhuma (s)  

g) Outra (s)  

Quais? ________________________________________________________________ 

 

10- Segundo a sua opinião, o papel desempenhado pelo Director de Turma por ordem 

de prioridades é: (marque 1º, para a prioridade de maior importância, marque 2º para a 

prioridade de segunda importância, e assim sucessivamente até esgotar as opções) 

 

a) a integração escolar, familiar e social do aluno ______________________________ 

b) a promoção da interactuação escola/pais/alunos____________________________ 

c) a organização do dossier de turma  _______________________________________ 

d) a informação dos pais, relativamente aos educandos ________________________ 

 

11- As tarefas atribuídas ao Director de Turma, pela experiência que tem vivido 

revelam-se: (assinale apenas uma resposta, com um X) 

 

a) Impossíveis de realizar, na sua totalidade ___________________________________ 

b) Difíceis de concretizar, na sua totalidade ___________________________________ 

c) Concretizáveis, embora com prejuízo de algumas ____________________________ 

 d) Totalmente concretizáveis ______________________________________________ 

 

12- Queira expressar a sua opinião ou experiencia relativamente às competências e 

funções atribuídas ao Director de turma que não tenham sido, de alguma forma, 

focadas neste questionário.  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

De novo, obrigada pela colaboração prestada. 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  

 

Ex. Sr. Director 

 

 

Eu, Carla Marta Saraiva Amado Lopes de Carvalho, professora do Quadro de 

Nomeação Definitiva desta Escola, e encontrando-me actualmente a realizar a dissertação do 

mestrado, cujo tema é: “O Director de Turma como elo privilegiado”. Neste âmbito, venho 

por este meio solicitar a vossa Excelência a possibilidade da aplicação de um inquérito por 

questionário aos Professores do 2º Ciclo, bem como fazer uma breve caracterização do meio 

onde a escola está inserida. 

Os dados recolhidos nos questionários serão anónimos, não havendo qualquer 

referência aos inquiridos. 

Desde já agradeço a atenção, solicitando uma resposta, se possível breve, ao meu 

pedido. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Catujal, 25 de Março de 2011 

 

_______________________________________________ 

                                        (Carla Marta Carvalho) 

 


