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A professora, da disciplina de Filosofia, disponibilizou-se para conversar 

comigo sobre o processo de avaliação de desempenho docente que ocorreu no 

ano letivo de 2008/2009. 

Depois de uma conversa informal com a professora avaliada iniciamos a nossa 

entrevista 

Eu: De que forma foi preparado o seu processo de avaliação de 

desempenho? 

Entrevistada: Tomamos conhecimento dos instrumentos que tinham sido 

elaborados, logo no início do ano, numa reunião de departamento. Ao longo do 

ano também foi chegando alguma informação e foi assim que me fui 

preparando. 

Eu: Em que momentos reuniu com o professor avaliador para refletir e 

regular o processo de avaliação de desempenho? 

Entrevistada: Primeiro tivemos que preencher a grelha dos objetivos e nessa 

grelha dizíamos se queríamos ou não ter aulas observadas, a partir do 

momento em que pedi para ter aulas, reuni com o meu avaliador para 

definirmos algumas normas de atuação, e tomar conhecimento dos 

instrumentos que existiam. 

Eu: Foram sugeridas estratégias de remediação/atuação, designadamente 

após a observação de aulas? 

Entrevistada: Sim! Depois da aula assistida reuni com o meu avaliador. Aí 

conversávamos sobre os aspetos positivos e os menos positivos. Nos aspetos 

menos positivos foi sugerindo outras estratégias, que naturalmente aceitei. 

Eu: Muito bem! Que tipo de registos/instrumentos foram utilizados neste 

processo de acompanhamento/regulação do seu desempenho? 

Entrevistada: Havia uma grelha de observação de aula, com diversos 

parâmetros, que o professor avaliador ia preenchendo, no final conversávamos 

para saber se eu estava de acordo ou não. 

Eu: Como se desenvolveu o trabalho de preparação das aulas, a recolha 

de materiais, construção de instrumentos? 
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Entrevistada: Bom, os testes e as fichas já estavam elaborados, só tive que as 

adaptar. A diferença é que tive de fazer um plano de aula. Normalmente não se 

faz esse plano de aula diário, só se fazem os planos a curto, médio e longo 

prazo. 

Eu: Teve alguma orientação e ajuda para a elaboração do plano de aula? 

Entrevistada: Não!!! 

Eu: A avaliação de desempenho implicou mudanças nas práticas de 

trabalho e colaboração entre os professores?  

Entrevistada: (Sorrindo) Se implicou mudanças? Houve mudanças, sim, mas 

não das práticas. Colaboração, também penso que não! Houve provavelmente 

mais atropelos e algum desconforto, por vezes intrigas, por parte de todos os 

professores, do que propriamente colaboração entre os colegas que estavam a 

ser avaliados. Havia um clima de grande tensão. As minhas práticas continuam 

a ser as mesmas, não mudaram. Tive, no entanto, uma maior preocupação em 

registar tudo e em guardar todos os instrumentos utilizados nas aulas para a 

construção do portefólio. 

Eu: Teve oportunidade de partilhar e trocar experiências pedagógicas 

com o professor avaliador e com os seus colegas também avaliados? 

Entrevistada: Com o professor avaliador, sim, conversávamos, trocávamos 

opiniões, algumas experiências, mas com os colegas avaliados, não 

conversávamos muito. Bem, perguntávamos uns aos outros o que era 

necessário pôr no portefólio, porque não havia muita informação sobre isso, 

mas nem se falava da forma como estava a decorrer o nosso processo. Como 

já referi, havia um grande clima de tensão que se vivia na escola. Havia, penso 

eu, até um certo receio, algum medo. As pessoas tinham medo de falar, medo 

de se prejudicarem. Este processo de avaliação perturbou muito as relações 

entre as pessoas e o ambiente das escolas. 

Eu: Durante este processo, como avalia a sua colaboração com os seus 

colegas e vice-versa, quer a nível de grupo/departamento, quer ao nível 

da escola. 

Entrevistado: Não houve muita colaboração! Apenas trocávamos algumas 

opiniões sobre o que era necessário colocar no portefólio e isso aconteceu 

porque não havia muita informação, sentíamo-nos todos um pouco perdidos 

sem saber o que fazer e como fazer. Não trocávamos experiências, não 

dávamos conselhos uns aos outros. 
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Eu: Como avalia a sua capacidade e liberdade de decisão durante a 

avaliação de desempenho? 

Entrevistada: Tive toda a liberdade neste processo. O avaliador não se opôs a 

nada e tudo foi negociado, nomeadamente a turma à qual iria assistir, a matéria 

que iria dar, as estratégias a utilizar. Fui eu que sugeri, que propus tudo e o 

professor avaliador aceitou. Não houve grande dificuldade. Também é verdade 

que tive de ter em conta a disponibilidade da avaliadora. 

Eu: No caso da sua escola, como avalia a capacidade e liberdade de 

decisão dos seus colegas avaliados? 

Entrevistada: Segundo o que me fui apercebendo, também não tiveram grande 

problema nesse campo. Penso que como eu, foram eles que tomaram todas as 

decisões, relativamente à escolha da turma e das aulas que iriam ser 

observadas. Não houve imposições, foram os colegas que escolheram. 

Eu: No âmbito deste processo, o avaliador incentivou a sua autonomia na 

tomada de decisões? 

Entrevistada: Confesso-lhe que os avaliadores também não sabiam muito bem, 

por vezes, como atuar. Alguns colegas tiveram a dificuldade em ter um colega 

da mesma área a avaliá-los e outros tiveram que delegar competências noutros 

colegas. No meu caso o coordenador também não sabia muito bem como é 

que iria fazer. Não sabia como preencher os instrumentos. Eles tinham sido 

elaborados há pouco tempo pela escola e não tinha tido tempo para os estudar, 

ou para corrigir alguns aspetos. Além disso, penso que incentivou essa 

autonomia, mas acabou sempre por ser um acordo entre ambas as partes. 

Eu: A professora teve preparação para este processo, recebeu formação? 

Entrevistada: Não! Não tive preparação nenhuma. Não tive formação, além da 

informação que recolhia nas reuniões de departamento, não tive qualquer tipo 

de preparação. 

Eu: De um modo geral, a avaliação do desempenho contribui para o 

desenvolvimento da sua autonomia profissional? 

Entrevistada: Não! O que fazia antes, continuei a fazê-lo depois. Não houve 

melhoria. Penso que continuou tudo igual. Continuo a utilizar as mesmas 

práticas, as estratégias já eram diversificadas e continuam a sê-lo. Não mudou 

nada, a não ser a preocupação de ter as coisas mais organizadas, o plano de 

aula, as evidências, as várias grelhas, todos os registos. Não, nada mudou. 

Continuo a fazer exatamente o que fazia antes. 
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Eu: Este processo promoveu uma reflexão sobre as suas práticas 

docentes? 

Entrevistada: Sinceramente acho que não! Normalmente quando alguma coisa 

corre menos bem, penso na forma como modificar as coisas. Altero a dinâmica 

da aula, revejo as estratégias, enfim faço uma reflexão mais aprofundada sobre 

a forma como decorreu a aula e penso no que posso fazer para melhorar as 

coisas, mas de qualquer forma penso que essa reflexão já acontecia, mesmo 

antes deste processo chegar. 

Eu: Tem por hábito registar as suas reflexões? 

Entrevistada: Sim! Essas reflexões faziam-se nos conselhos de turma e 

passaram também a ser feitas e registadas nas atas das reuniões de 

departamento. Eu própria também fazia e registava as minhas reflexões em 

documentos elaborados para mim, passando assim a fazer parte dos meus 

registos. 

Eu: Quais os efeitos da reflexão nas suas conceções e práticas de ensino-

aprendizagem? 

Entrevistada: A forma como eu concebia as práticas de ensino-aprendizagem, 

já era bastante positiva. Diversifico estratégias e utilizo diferentes práticas para 

turmas também diferentes. O facto de ter tido as aulas observadas por outro 

professor, só veio constatar práticas de ensino-aprendizagem que eu já 

utilizava e que de acordo com as turmas que fui tendo ao longo dos anos, fui 

modificando as minhas práticas. Fui tendo uma maior consciencialização das 

minhas práticas e fui melhorando-as. Este processo não trouxe grandes 

mudanças à reflexão sobre as práticas, pois essas reflexões sempre se fizeram 

e eu só tive de pegar no que já fazia e trazê-lo para a minha avaliação. 

Eu: Qual a importância da autoavaliação (obrigatória) na reflexão sobre as 

suas práticas? 

Entrevistada: A autoavaliação é da máxima importância. É importante 

sabermos avaliarmo-nos, sabermos aceitar que a nossa prática pode não ser a 

mais adequada e ter disponibilidade para a mudar. Penso que se nos 

habituarmos a refletir sobre a forma como decorrem as nossas aulas, a refletir 

sobre os resultados e outros fatores, diretamente ligados com as aulas. Enfim 

se refletirmos sobre as nossas práticas, já é bom sinal. É sinal de melhoria. 

Devemos refletir para melhorar, porque se efetivamente refletirmos e não 

mudarmos, então mais vale não fazer nada. 
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Eu: Quer acrescentar mais algum dado que considere importante 

relativamente ao processo de avaliação de desempenho que ocorreu no 

ano letivo transato? 

Entrevistada: Não! Penso que já falamos e refletimos um pouco sobre tudo. 

Eu: Quero agradecer-lhe, mais uma vez, a sua disponibilidade. Obrigada! 

Entrevistada: Não tem que agradecer. Desejo-lhe um bom trabalho! 
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