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1ª Sessão 
 

(08/04/08) 
 
 
 
 
 

 
Dificuldade em partilhar a 
informação das diferentes áreas e as 
situações daí decorrentes; 
 

 
Problema de natureza 
organizacional – resultado da 
divisão do trabalho por áreas; 
 
Problema de natureza pessoal – 
consequência da falta de motivação 
de algumas funcionárias; 
 
Problema de natureza  relacional  a 
nível interno – referência à falta de  
espírito de equipa; 
 

 
Divisão do trabalho por áreas; 
 
Áreas que funcionam como 
conchas fechadas; 
 
Falta de tempo para 
partilharem informação; 
 
 Ausência de disponibilidade 
de algumas funcionárias para 
trabalhar em equipa e 
partilharem a informação 
associada ao seu trabalho; 
 

 
Distribuição de toda a 
legislação a todas as 
funcionárias; 
 
 Resumo de legislação nova 
sobre determinado assunto, 
elaborado por quem está mais 
directamente a trabalhar esse 
tema; 
 
Apresentação às colegas, que 
o registam por escrito; 
 
 Mais motivação para a 
mudança, mais interesse e 
disponibilidade das pessoas 
para partilhar a informação; 
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2ª Sessão 
 

(22/04/08) 
 
 
 
 
 

 
Falta de comunicação entre o pessoal 
auxiliar e o pessoal administrativo; 
 

 
Problema de natureza relacional  a 
nível externo – comunicação 
inadequada entre pessoal 
administrativo e pessoal auxiliar; 
 
 
Problema de natureza 
organizacional – referência à 
ausência de (re)conhecimento por 
parte do pessoal auxiliar 
relativamente à necessidade de 
desenvolver um trabalho de 
colaboração com os serviços 
administrativos; 
 
 

 
Respostas inadequadas por 
parte do pessoal auxiliar a 
elementos do pessoal 
administrativo; 
 
 Passagem de chamadas 
telefónicas para a secretaria 
sem informação prévia de 
quem está em linha ou a quem 
se dirige a chamada; 
 
Deposição de documentos 
oficiais no balcão  dos serviços 
sem ser dado conhecimento às 
funcionárias administrativas; 

 
Frequência de uma acção de 
formação sobre comunicação 
no interior da escola; 
 
Sensibilização para um 
atendimento telefónico 
diferente; 
 
Substituição das pessoas que 
estão no PBX; 
 
Contratação de uma 
telefonista; 
 
 Entrega em mão às 
funcionárias administrativas 
da documentação de carácter 
oficial, que chega via pessoal 
auxiliar; 
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3ª Sessão 
 

(06/05/08) 
 
 
 
 
 

 
Dificuldades no atendimento aos 
professores; 
 

 
Problema de natureza pessoal – 
dependente da personalidade das 
pessoas; 
 
Problema de natureza relacional a 
nível externo – relacionamento 
profissional entre professores e 
pessoal administrativo; 

 
Alheamento dos professores 
face a determinados assuntos 
do seu interesse; 
 
 Falta de cumprimento de 
prazos e formalidades 
burocráticas, quase sempre 
com alegação de 
desconhecimento; 
 
 Ausência de noção do dever 
de estar informado; 
 
Imputação de 
responsabilidades aos serviços 
em assuntos que não são da sua 
alçada; 
 

 
Fazer circular mais 
informação para os 
professores; 
 
Responsabilizar mais os 
professores relativamente à 
redacção de documentos, à 
leitura da legislação e aos 
seus dados pessoais; 
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4ª Sessão 
 

(20/05/08) 
 
 
 
 
 

 
Barulho/ruído gerado no interior dos 
serviços administrativos; 
 

 
Problema de natureza pessoal – 
referência à personalidade de cada 
funcionária, que se excede mais ou 
menos nas conversas; 
 
Problema de natureza 
organizacional – más condições de 
trabalho causadas, nomeadamente, 
pela particularidade do espaço 
destinado aos serviços 
administrativos, espaço esse que é 
conjunto, e também pela 
organização e distribuição do 
serviço; 
 

 
Espaço destinado ao local de 
trabalho (pequeno, sem 
condições, com um guichet que 
dá para o hall); 
 
Conversa entre as funcionárias, 
a propósito do serviço e por 
razões pessoais; 
 

 
Suportar a situação; 
 
Apelo ao esforço individual, 
no sentido de evitar falar alto; 
 
Interrupção de 15m para 
falar; 
 
 Evitar falar de secretária para 
secretária; 

 


