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A professora de 1º ciclo 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 avaliadora demos início à 

nossa entrevista. 

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

desempenho? 

Entrevistada: No 1º ciclo somos avaliados pela coordenadora de conselho de 

docentes. No início houve uma reunião para marcamos as datas das 

observações das aulas a Língua Portuguesa e a Matemática. Nessa reunião 

não nos foram dadas muitas informações acerca do processo. 

Eu: A professora ficou com dúvidas em relação ao processo? 

Entrevistada: Fiquei !!! 

Eu: Tentou esclarecer essas dúvidas? 

Entrevistada: Sim! Junto de colegas, dos sindicatos. Li toda a legislação sobre 

o processo de avaliação de desempenho. Tomei conhecimento dos 

instrumentos que chegaram do Ministério. Foi assim que tentei esclarecer as 

minhas dúvidas. 

Eu: Participou na elaboração e construção dos instrumentos que iam ser 

utilizados na sua avaliação? 

Entrevistada: Não! De forma nenhuma. 

Eu: Não reuniu com a sua avaliadora para tomar conhecimento dos 

instrumentos, para tirar dúvidas? 

Entrevistada: Não, não! 

Eu: A professora está a dizer que antes da observação de aulas, não 

reuniu com o seu avaliador? 

Entrevistada: Não! É verdade! Nunca chegamos a reunir! 

Eu: A professora chegou a solicitar alguma reunião antes da observação 

de aulas? 
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Entrevistada: Perguntei-lhe, de facto, se não havia necessidade de reunirmos 

antes das aulas observadas, mas ela respondeu-me que não era necessário, 

pois era uma “coisa” muito simples e não havia necessidade de estarmos a 

reunir. 

Eu: A professora gostaria de ter tido uma reunião prévia com o seu 

avaliador para falarem do seu processo de avaliação, para se sentir mais 

confiante, mais bem preparada? 

Entrevistada: Gostava! Claro! 

Eu: Partiu com dúvidas para este processo? 

Entrevistada: Não! Não parti com dúvidas, mas penso que teria sido bom ter 

reunido com a minha avaliadora, até porque eu não a conhecia. Penso que 

teria havido uma maior empatia entre ambas e ter-me-ia sentido muito mais à 

vontade. 

Eu: O conhecimento que teve com o professor avaliador foi apenas no 

momento da aula observada? 

Entrevistada: Foi! Claro! 

Eu: Depois da observação da sua aula, reuniu com o professor avaliador 

para refletirem sobre o momento da aula observada? 

Entrevistada: Sim! Reunimos 5 ou 10 minutos. Nesse momento de reflexão a 

professora avaliadora apenas salientou que tinha ultrapassado 10 minutos do 

tempo estipulado para a aula. Disse-me que tinha corrido bem. Referiu-me 

ainda que mais tarde iríamos reunir para ela me mostrar uma grelha, onde 

registaria a minha avaliação. 

Eu: A professora teve conhecimento dessa grelha antes da aula 

observada? 

Entrevistada: Sim! Essa grelha estava exposta na sala dos professores. 

Eu: Tendo conhecimento prévio dessa grelha, sabia quais eram os itens 

que a avaliadora iria considerar na sua avaliação? 

Entrevistada: Sim! Claro! 

Eu: Essa grelha foi a que veio do Ministério, ou a sua escola adaptou-a à 

sua realidade, ao grupo de docência? 

Entrevistada: Não! Foi a que veio do Ministério. Não sofreu qualquer alteração. 
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Eu: Muito bem! Como se desenvolveu o trabalho de preparação das aulas, 

a recolha de materiais, construção de instrumentos, testes, fichas? 

Entrevistada: A minha aula observada, não teve nada de diferente das outras 

aulas, até por causa das crianças. Não podia ser diferente. Como era a 1ª vez 

que estava a ser avaliada, só tive um pouco mais de cuidado com o tempo 

planeado e mais nada. Fiz tudo exatamente como costumava fazer 

diariamente. 

Eu: Muito bem! Não mudou a sua prática só porque ia ter uma aula 

observada? 

Entrevistada: Não! Não fiz nada de diferente. 

Eu: Sentiu algum constrangimento pelo facto de ter uma outra colega a 

observar/avaliar a sua aula? 

Entrevistada: Não! Não senti! Até porque estou habituada a ter na sala uma 

professora que dá apoio a um aluno. Costumo dar aulas de porta aberta. Sinto-

me à vontade. Não tive qualquer constrangimento 

Eu: A avaliação de desempenho implicou mudanças nas práticas de 

trabalho e colaboração entre os professores? 

Entrevistada: Na minha escola não houve qualquer tipo de colaboração. Foi um 

processo muito individualista. 

Eu: Teve oportunidade de partilhar e trocar experiências pedagógicas 

com o professor avaliador e com os seus colegas avaliados? 

Entrevistada: Como já referi, foi um processo muito solitário. Não conversava 

praticamente com ninguém. Senti-me muito sozinha neste processo? 

Eu: Sentiu-se sozinha? 

Entrevistada: Sim! Senti-me um pouco. Gostava que tivesse havido mais 

diálogo, que tivesse havido uma reunião de esclarecimento, antes do processo 

arrancar para tirar dúvidas. Gostava que tivesse havido um trabalho prévio e de 

mais colaboração, que tivesse tido uma reunião antes, durante e após o 

processo ter terminado. 

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

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

da escola? 

Entrevistada: Como já lhe disse, não houve qualquer tipo de colaboração, quer 

ao nível dos colegas de grupo, quer ao nível da escola. 
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Eu: Muito bem! Que tipo de registos/instrumentos foram utilizados neste 

processo de acompanhamento/regulação do seu desempenho? 

Entrevistada: Além das grelhas que o avaliador utilizou para fazer o registo da 

sua avaliação, utilizei vários instrumentos (grelhas, fichas de trabalho). Aliás o 

resultado da grelha da minha avaliação não foi discutido. O resultado foi-me 

apresentado e mais nada. No momento em que tomei conhecimento apercebi-

me que não concordava com alguns aspetos. Não concordei com o resultado 

da minha avaliação. Gostava antes de ter tido conhecimento do resultado da 

avaliação ter tido a oportunidade de conversar com a avaliadora, até para 

perceber melhor a avaliação que ela tinha feito. Mas ela sempre me disse que 

estava tudo bem, para não me preocupar. Embora eu não concordasse com o 

resultado de alguns parâmetros, a minha opinião nunca foi considerada, nem 

nunca fui ouvida. 

Eu: Manifestou a vontade que tinha de conversar sobre o seu processo de 

avaliação à sua avaliadora, nomeadamente após as as aulas observadas? 

Entrevistada: Sim! Sempre me disse para não me preocupar, pois tinha corrido 

tudo bem. 

Eu: Como avalia a sua capacidade e liberdade de decisão durante a 

avaliação de desempenho  

 Entrevistada: Tive liberdade total! Só me foram impostas as disciplinas a que 

iria ser avaliada (Língua Portuguesa e Matemática). Não podia ser Estudo do 

Meio, nem Expressão Dramática, nem Expressão Plástica. Fiz conforme estava 

estipulado no programa, mas fiz tudo como se fosse uma aula normal. 

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

decisão dos seus colegas avaliados? 

Entrevistada: Não houve! Foi um processo muito solitário. 

Eu: Sentiu-se desconfortável neste processo? 

Entrevistada: Sim! Gostava que tivesse sido diferente, mas isso não significa 

que me tivesse sentido mal. 

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

tomada de decisões? 

Entrevistada: Não! Só tive de lhe entregar o plano de aula com antecedência e 

os instrumentos que ia utilizar. Lembro-me que fiz fundamentação pedagógica 

e quanto a isso, a minha avaliadora referiu-me que isso (fundamentação 

pedagógica) não era necessário e que nem ia ter isso em conta. Penso que 
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numa planificação deve sempre haver fundamentação pedagógica. Achava que 

estava completa de mais e que devia ser o mais simples possível. 

Eu: Achou que o professor avaliador estaria preparado para este 

processo? 

Entrevistada: Não! Não estava! Tinha falta de informação e de formação. 

Penso que não tinha capacidade para me avaliar, até porque tinha menos 

habilitações académicas do que eu. 

Eu: Muito bem! A professora não teve qualquer tipo de formação, antes 

de iniciar o seu processo de avaliação? 

Entrevistada: Não! Também não tive formação. 

Eu: Não denotou preocupação por parte da escola em facultar formação 

aos professores que iam ser avaliados e aos professores avaliadores? 

Entrevistada: Os professores avaliadores tiveram. No meu agrupamento só 

houve uma professora avaliadora. Nós não tivemos nenhum tipo de 

preparação, não tivemos nada! 

Eu: Construiu portefólio, dossiê? 

Entrevistada: Construi um portefólio, onde inclui a caracterização da turma e os 

trabalhos dos alunos. Como tenho alunos com necessidades educativas 

especiais, também fiz referência a esses alunos. Coloquei o plano curricular de 

turma, os instrumentos de avaliação dos alunos, também coloquei um registo 

sobre a intervenção que a comunidade tem na turma, nomeadamente a ida à 

escola dos encarregados de educação, das famílias. Todo o trabalho que 

desenvolvi com a turma também foi incluído no portefólio. 

Eu: Teve alguma ajuda na construção do seu portefólio? A sua avaliadora 

sugeriu-lhe alguns modelos? 

Entrevistada: A avaliadora deu-nos os itens que deveriam constar 

obrigatoriamente no portefólio. Considerei que esses itens não eram suficientes 

e eu própria fui acrescentando outros dados que considerei importantes para a 

minha avaliação. 

Eu: Muito bem! De um modo geral, a avaliação de desempenho contribuiu 

para o desenvolvimento da sua autonomia profissional? 

Entrevistada: Não!!! Porque a autonomia que eu tive no meu processo de 
avaliação, foi a autonomia que eu sempre tive ao longo da minha carreira 
docente, por isso não contribuiu para nada. Não mudei as minhas práticas. 
Continuo a fazer o mesmo que fazia antes deste processo. Gostaria que o 
processo de avaliação me tivesse enriquecido , quer a nível pedagógico quer a 
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nível pessoal . De facto, não verifiquei qualquer mudança das minhas práticas, 
do meu desempenho profissional, mas gostava, claro, sempre de melhorá-lo. O 
nosso objetivo é fazer sempre melhor.  

Eu: Este processo promoveu uma reflexão sobre as suas práticas 
docentes? 

Entrevistada: Sim! Permitiu-me refletir uma pouco mais e de uma forma mais 
organizada, registando as minhas reflexões sobre as minhas práticas. Fez-me 
pensar nalgumas coisas. 

Eu: De que modo se desenvolveu essa reflexão? 

Entrevistada: Bom, refleti sozinha, visto não ter tido a oportunidade de o fazer 
com a minha avaliadora. Foi uma autorreflexão. Após as aulas observadas, 
registei em documento a minha reflexão sobre a aula observada, mas a minha 
avaliadora, mais uma vez referiu não ser necessário fazer esse registo. Apesar 
de me ter dito isso, eu fiz questão de o fazer e de o entregar à avaliadora. 

Eu. Muito bem! Quais os efeitos da reflexão nas suas conceções e prática 
de ensino-aprendizagem? 

Entrevistada: Os efeitos dessa reflexão foram poucos. Pouco alterei a minha 
prática, continuo praticamente a fazer o que fazia antes deste processo ter 
iniciado. Gostaria muito que a avaliadora tivesse nas práticas que observou 
salientado os pontos fortes e os pontos fracos, aí poderia alterar, tentar 
melhorar. Agora vou tentando alterar aquilo que acho que numa aula, por 
exemplo correu menos bem... 

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

Entrevistada: A autoavaliação é importante para que nós possamos 
desenvolver um trabalho mais assertivo, para que efetivamente possamos 
refletir sobre as nossas práticas e que o resultado dessa reflexão se traduza na 
modificação das nossas práticas e sempre em benefício da aprendizagem dos 
alunos. 

Eu: Muito bem! Quer acrescentar mais algum dado que considere 
pertinente para o processo de avaliação de desempenho docente?  

Entrevistada: Não! Só queria referir que gosto de ser avaliada, mas gostava 

que fosse de uma outra maneira. Gostaria que tivesse havido maior 

colaboração, maior empenho, maior abertura e mais dinâmica. Gostava de ter 

aprendido alguma coisa com este processo e acho que não foi um processo 

enriquecedor, pois nem troquei experiências pedagógicas, nem material. Nada!  

Eu: Obrigado pela sua colaboração e disponibilidade!  

-------------------------------------------------------FIM---------------------------------------------- 


