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Entrevista 1 

 

Coordenadora de Directores de Turma 3º Ciclo 

32 Anos de serviço. Professora de Português e Francês. 

– Escola Secundária c/ 3º Ciclo – Problemática - ESB 

Entrevista realizada às 15h do dia 7 de Junho de 2011. Num gabinete da 
Escola 

 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 

È assim… Eu acho que antes de se enquadrar essa situação, aquilo que eu 
digo é um bocado aquilo que esta a ser na minha disciplina (Português). 
Estamos num ponto de viragem, que é a implementação dos novos programa. 
E a implementação dos novos programas, tanto quanto o que me deu para 
perceber, pela formação que tive, e por aquilo que tenho lido, é exactamente 
um bocadinho para, no seguimento daquilo que já estava preconizado no 
6/2001, ou seja, havia nos documentos orientadores quer nos programas quer 
nos objectivos mínimos, a nível do Português, havia uma certa 
desarticulação nos próprios documentos, os programas eram os 
mesmos, e agora de facto a tentativa de que com os novos programas, é uma 
tentativa de haver uma articulação quer nos documentos orientadores,.(6/2001, 
no próprio currículo Nacional), e agora na parte programática. Eu acho que os 
professores tinham alguma dificuldade, em trabalhar na sua disciplina com, por 
um lado fazer cumprir um currículo Nacional que já falava em competências, … 
sobretudo da questão das competências. Que via a língua materna como uma 
disciplina transversal ao currículo. Depois, por outro lado, tinha um programa 
completamente desfasado nesse aspecto. Aquilo que agora, e eu de certa 
forma como fiz a formação nos novos programas, já vou introduzindo algumas 
coisas, apesar do programa só entrar em vigor no próximo ano (20011/2012). 
Eu tento em alguns aspecto, trabalhar na sala de aula, já um bocadinho, tendo 
em conta a orientação dos novos programas. Aquilo que preconiza um 
bocado é a adequação dos conteúdos gerais mas sempre tendo em conta 
o público, que é muito diversificado, o que é muito difícil, eu acho que é 
um bocado difícil de implementar porque a nossa prática de muitos anos é 
difícil de mudar (30 e tal anos de ensino). De facto nós estamos muito 
habituados a normalizar tudo aquilo que seja planificações, planificações 
de escola, as planificações do 7º ano todo, e as pessoas quase que (e é 
verdade) todos os anos com mais coisa menos coisa utilizam as planificações 



que eram do ano anterior. Eu acho que a vantagem dos novos programas é um 
bocado isso, ainda trabalhamos um bocadinho… essa adequação do currículo 
ao público e essa articulação ainda não é feita e é de difícil concretização. E eu 
acho que tem a ver muito com as práticas a que estamos habituados.  

2. De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 

Nós aqui já tivemos um ano em que tentamos funcionar em equipas 
pedagógicas. Este ano tentamos implementar ( eu já sou CDt do E.B. há uns 
anos), a nível do 8º ano, porque havia uma certa concordância de horários 
dos professores, só que este ano não estamos a funcionar em equipas 
pedagógicas desistimos. Eu acho que aquilo que eu senti, até porque estamos 
a trabalhar nos programas, é o trabalho dos professores que estão a leccionar 
o 7º ano, até porque as pessoas estão um bocado… e precisam de ajuda, até   
porque estão perante uma coisa nova, precisam de ajuda e tem mais 
tendência a trabalhar em equipa, mas em termos das equipas pedagógicas, 
como nós tivemos aqui, não estamos a funcionar e isso é de facto,.. é mau, 
porque eu acho que é bom o trabalho das equipas pedagógicas,  é vantajoso, 
até porque os professores são titulares de várias turmas ao mesmo tempo. Os 
professores da turma reúnem quando marcamos reuniões intercalares ou 
conselho de turma de final de Períodos. Aquilo que nós temos às vezes. 
Aquilo que nós já tivemos mais, vimos cada vez diminuindo. Eu acho que 
na prática a questão da avaliação dos professores, em alguns aspectos, 
ou a forma como talvez esteja, ou como está a ser encarado o trabalho, eu 
noto que há menos disponibilidade dos professores, para fazer reuniões. 
Nós fazíamos muito mais reuniões, por exemplo para a elaboração do 
PCT, do que estamos a conseguir fazer agora.   

 

3. E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares? 

É assim, eu sinto-me a trabalhar mais em termo de grupo disciplinar, em 
termos de conselho de turma, sinto-me a trabalhar menos. Principalmente, 
nos últimos dois, três anos. Quando foi da implementação da reforma e depois 
a seguir, havia uma aposta muito grande, até da formação de DT, porque o DT 
aí é fundamental e acho que embora nós saibamos que ele é fundamental, 
o tipo de organização das Escolas, talvez a própria gestão das escolas, no 
fundo eu acho que os Departamentos ganharam uma importância muito 
grande, sobretudo pela questão da avaliação dos professores, porque sem 
querer, o professor está muito mais centrado na sua avaliação e nele 
próprio do que nos alunos. Os coordenadores e os relatores passaram a ter 



um papel importante, (e eu não sei, é uma análise que eu faço.. eu penso 
que muitos problemas de indisciplina, tem a ver com um bocado de 
desinvestimento da própria organização, por exemplo na DT, porque as 
pessoas estão muito mais centradas nas outras, noutros aspectos, tem 
sido um bocado pesado. ) 

Mas o Departamento não é constituído por várias Disciplinas? E não 
trabalham ao nível do Departamento? 

Temos muita dificuldade. O Departamento tem sido o sítio.. que serve para… 
Acho que não se consegue trabalhar porque o Departamento é muito grande, é 
quase um veículo de informações do Conselho Pedagógico, e… trabalho 
efectivo, não. Nós trabalhamos no grupo disciplinar. A preparação de aulas, eu 
faço-o com os meus colegas de grupo que leccionam também o 7º ano, isso 
faço-o. Temos dificuldade por um lado em tentar trabalhar de uma forma 
articulada com as outras disciplinas. Fazemos actividades, visitas, somos 
capazes de encontramo-nos para preparar algumas actividades. Mas, lá está, 
as actividades que têm sido feitas ultimamente, tem sido sempre com o 
objectivo de uma avaliação de professores. Algumas actividades são 
interdisciplinares.  

Como é que realizam essas actividades se não existem reuniões de 
professores? 

Nos últimos anos é assim, (dantes nós reuníamos e quando delineávamos o 
PCT, pensávamos nas coisas…) neste momento, aquilo que acontece é que há 
muitas actividades, imensas… são propostas sempre por um professor ou dois 
professores (colocam isto no plano de actividades da escola, porque existe), o 
que eu acho é que as coisas neste momento são muito mais normalizadas, 
quer dizer há o plano de actividades, onde as pessoas colocam as suas 
actividades (não é a questão da espontaneidade ser boa ou má), e depois ( eu 
por exemplo que fui colaboradora de um actividade por iniciativa do professor 
de história, que pediu a colaboração, e eu colaborei, mas ela tomou a iniciativa 
porque tinha, ia mudar de escalão, a verdade é essa). Eu acho que a 
avaliação, modificou muito as coisas o que eu acho é que o objectivo 
primeiro não é o aluno. 

4. Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

O que eu acho que alterei foi, por um lado a utilização das novas 
tecnologias, isso é uma coisa que a gente não utilizava nada e agora,  por 
um lado já que temos acesso a outros equipamentos que anteriormente 
não tínhamos, agora todas as salas estão equipadas, o que é fantástico, para 
mim é uma mais valia muito boa, e portanto eu utilizo muito, para os alunos 
pesquisarem. Às vezes pode surgir  uma dúvida, e eu digo, agora vamos aqui 
ver. Recorro à internet para ensinar pormenores, e tento fazer e mostrar como 



se pode recorrer a estas ferramentas para tirar dúvidas, a partir das novas 
tecnologias. Outra coisa que eu nas minhas aulas também faço, é o facto de 
dar muito mais importância à escrita, por exemplo, é um trabalho que é um 
bocadinho difícil de fazer com esta organização, mas que é um trabalho 
laboratorial de escrita, que era interessante conseguir-se fazer de forma mais 
profunda, mas… pronto!, Dou mais importância à escrita, deles próprios 
escreverem, tentarem rever… não vejo assim questões mais… desde a 
reforma, acho que é isso. (silêncio) 

O ensino por competências não a motivou a alterar um pouco a 
forma como dá as aulas? 

Tenho momento de exposição, mas depois tenho muitos momentos que não 
são de exposição. Há uma coisa que eu alterei, (não tem a ver com a reforma..) 
tem a ver com a reflexão que o professor vai fazendo e do próprio público que 
nos aparece. Noto uma diferença muito grande de hoje para à três anos atrás, 
no que se refere aos alunos, neste momento tento criar momentos, muito 
claros na sala de aula, isto é um factor de preocupação, de forma a demarcar 
o inicio e o fim da aula, é uma coisa que eu tenho em preocupação, foi uma 
mudança que fiz. Que eles tenham sempre a noção do que se vai seguir. E 
criar momentos porque, aquilo que eu acho, a maneira como os alunos 
muitas vezes estão demasiado desorganizados, pouco habituados a 
situações formais (e que é necessário). Há momentos formais de 
aprendizagem e eles têm que perceber, que devem estar sentados de 
determinada maneira e estar com atenção para perceberem, porque depois 
então podem falar intervir, realizar qualquer participação, e eu tento criar e 
estar atenta a criar momentos formais na sala de aula. O iniciar o acabar a 
aula, por exemplo ninguém sai da sala de aula sem arrumar. Dou sempre 
dois minutos para arrumar no final . É preciso criar estes momentos, porque 
aquilo que se nota é que se a aula não tem um inicio muito explícito e um 
fim, isso gera muitas vezes a indisciplina. Porque demora muito tempo a 
começar a aula, porque um está assim, outro está doutra maneira, e então eu 
acho que é importante, eles precisam de conhecer estas definições. 

 

Disse-me uma coisa muito interessante, disse-me que os alunos 
nos últimos três anos mudaram muito, mas eles não têm vindo a 
mudar ao longo dos tempos?  

Eu noto porque como tenho sido Coordenadora do Básico .. eu tenho dado o 7º 
ano de três em três anos, e eu noto é que eles nos 7º anos mais atrás em 
comparação com os sétimos anos agora são completamente diferentes. Neste 
momento aquilo que eu noto é que os alunos tem mais dificuldade de 
cumprir regras e de aceitar regras, questionam tudo, mas questionam de 
uma forma.. quer dizer.. Vêm com uma ideia da Escola e do Professor muito 



alterada, pela negativa. Nós temos que estar permanentemente a controlar 
comportamentos, o que é muito difícil, porque ficamos muito centrados nos 
comportamentos e portanto a controlar comportamentos, e esquecemo-nos da 
aula propriamente dita, da lição, porque à coisas que era suposto  que eles aos 
doze treze anos percebessem. 

 

Por aquilo que eu percebi o PCT é uma nuvem?  

É, Já foi mais palpável do que é agora. Formalizamos o PCT. Ele vai ser 
construído e depois há os momentos. Temos os planos de acompanhamento e 
os planos de recuperação bem formalizados, temos a situação formalizada, 
mas o trabalho colaborativo para se chegar àquele projecto... 

Existe um guião para a realização de PCT, se bem que muitas vezes, é 
alterado. Qualquer guião pode ser objecto de alteração, de acordo com a 
criatividade de cada um. Um Guião é sempre uma coisa que pode ser alterado, 
senão …. Os Professores devem ter liberdade para o alterar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista 2 

Escola Secundária c/ 3º ciclo  - Problemática – ESA 

 Professora Coordenadora de DT 3º Ciclo. 20 anos de serviço 

Disciplina – Ciências da Natureza 

Entrevista realizada às 18h do dia 8 de Junho de 2011. No gabinete de 
Ciências da Escola 

 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 
 

Com o tamanho das turmas, com o número de alunos por turma, por vezes é 
um bocadinho difícil. Mas vamos sempre tentando. Por exemplo, 
relativamente quando tenho turmas com alunos do ensino especial, eu aí 
tento sempre fazer documentos diferentes, abordando as mesmas 
matérias, os mesmos conteúdos, fazendo documentos diferentes para eles, 
de modo a que, eles atinjam as competências necessárias, pelo menos muito 
próximas dos outros alunos, as fichas formativas são diferentes das dos outros, 
acaba por ser a mesma coisa, só que o método de resposta é que é diferente, 
assim no caso deles, eu ponho lá as respostas eles só têm de escolher. Outras 
vezes, os testes também costumo adaptar. Depois por vezes tenho alunos 
com ritmos de aprendizagem diferentes dentro da mesma sala. Eu 
costumo, organizar os grupos de trabalho e costumo colocar por grupo, 
quase sempre, um melhor aluno, aquele que revela mais capacidades, 
coloco-o em cada um desses grupos. Assim tento que em cada grupo o 
aluno que eu considerei ser de nível superior, trabalhe com os outros de 
modo a que se possam harmonizar e tentarem trazer os outros alunos um 
pouco mais para cima de modo a que todos consigam os objectivos. Isto 
por vezes é um bocado mais fácil, dependendo das matérias é outras vezes 
mais difícil. Não faço sempre, mas algumas vezes consigo fazer isso, sim. 
(silêncio) 
 
- Em termos de matérias modifica alguma coisa em relação a outra turma? 
têm alguma coisa a ver com o PCT?, ou não? 
 
Costumo sempre seguir o programa em todas as turmas, não faço 
alterações de matérias, não faço alterações de 7º para 8º, eu estou a falar 
das Ciências, a nível de 8º ano é só ambiente, a nível do 9º ano é só saúde 



humana, por isso eu não faço alterações de matérias. Ao nível das turmas 
sigo o programa, independente do tipo de turma. Por exemplo a esta turma 
dou um exercício que eu sei que responde melhor a esta questão do que outra 
turma, não é que por vezes seja mais difícil, o que se passas é que vão reagir 
de modo diferente, vai dar resposta à mesma matéria, só que aplico de forma 
diferente 

2- De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 

A articulação curricular é a transversalidade? Não é. O que é que acontece. 
Nós quando fazemos o 1º Conselho de Turma, no primeiro período, o que é 
que fazemos. Os Professores, até tendo em atenção o PAT, que elaboram 
logo no 1º período, indagam se existe alguma matéria que se possa 
articular, por exemplo, nas Ciências estamos a falar sobre a alimentação, 
se for possível realizar um trabalho entre nós (os outros Professores), é 
mais assim que se costuma fazer essa transversalidade, e depois visitas de 
estudo, quer dizer, a TIC entra em tudo porque nós pedimos para eles 
prepararem as apresentações, mas muitas vezes estas iniciativas não resultam 
da reunião do C.T, mas de encontros informais, na sala dos Professores. 

Fazem reuniões semanais?  

Não. Os C.T que nós temos feito, são os intercalares, a meio do Período e no 
final do Período de avaliação. No 1º Período fazemos o 1º C.T. para o 
professores se conhecerem e aí já há uma troca de ideias das actividades que 
os professores podem vir a fazer. Há um 1º C.T no 1º Período depois há um 
intercalar do 1º período e o final de avaliação do período. No 2º e 3º Período 
para além da reunião de final de período fazemos uma reunião intercalar.   

3- E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares 

É assim! No geral se as pessoas estiverem motivadas, a cooperação vai 
ser boa entre nós, não é?. Se as pessoas não estão muito motivadas (eu não 
faço nada .. há eu não tenho nada … e pronto).No geral nos C.T. por onde eu 
tenho passado, (eu ultimamente tenho estado com o 9º anos), o grupo de 
professores é dinâmico, num grupo de professores dinâmico nós temos 
conseguido, articular e trabalhar em conjunto, bastante bem. A nível de 
grupo é diferente, não há problemas, nós trabalhamos bem, sempre que é 
preciso tirar dúvidas, mesmos sobre materiais, colocamos aos colegas, não 
temos aqui qualquer problema. A nível de turmas o que eu tenho trabalhado é 
diferente. Mas sei que há turmas, onde os professores se apontam 
mutuamente pelo trabalho realizado e pelo que não realizam. 



Como é que trabalham ao nível da Turma? 

Nós temos muita facilidade de contactarmos uns com os outros, a nível 
da Escola, conforme vamos passando uns pelos outros, é mais ou menos 
isso. não tem havido dificuldade para isso. 

As actividades partem da iniciativa de todos, ou é proposto por um 
professor da turma? 

Quase sempre parte de um professor, e depois á adesão ou não aquela 
actividade, muitas vezes o D.T., tenta dinamizar  

Tem alguma importância o papel do D.T? 

Tem! O Dt, tem um papel importante na uniformização dos consensos, em 
fazer com que haja consenso. Porque por vezes é muito complicado cada um 
a puxar para o seu lado. Ele faz o resumo de tudo e propõe … e não será mais 
fácil assim? O objectivo é captar mais a atenção dos colega, captar mais 
adesão 

4- Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

A introdução de novas tecnologias, sem dúvida. Passei a utilizar o quadro 
interactivo, não é que domine esta parte, mas já tenho mais facilidade em 
trabalhar. (os alunos às vezes acabam por saber mais… e nós não 
queremos fazer uma figura feia). 

As tecnologias foram uma grande coisa, foi uma grande mudança. 

Depois… em termos de outra práticas… as grelhas de observação (se 
calhar, nós antigamente não éramos tão certinhos a fazer isso), as grelhas 
de observação, para analisar as atitudes o comportamento, que nós temos que 
fazer..  

Penso também que na altura não fazíamos os critérios de avaliação, não 
elaborávamos os critérios de avaliação  

E depois ao nível do saber estar, a divisão a nível do saber estar a nível 
da alteração dos outros parâmetros, estamos a caminhar para o ideal em 
termos de avaliação (a avaliação anteriormente não era com tantos 
pormenores)  

A sua forma de dar as aulas mudou? 

Essencialmente, não.  

E as aulas de 90`? 



Eles agora já entraram no ritmo. Quando é uma aula mais de expositiva, 
quando eu não estou a fazer experiências com o corpo humano, aí eles 
ficam um pouco mais cansados, o que é que eu faço. Quando eu vejo que 
dei uma aula mais expositiva, na aula seguinte eu faço uma actividade de 
carácter experimental, já se calhar dou uma ficha de trabalho, eles já 
descansam mais, deixo-os reunir em grupo, diversifico mais essas 
estratégias de modo a não deixar que fique muito maçudo os 90` . 

Se for necessário dá uma aula de 90` de exposição? 

Nunca é de exposição total, porque repare, porque sempre que puder faço  
exercícios do livro, se utilizar o método expositivo à sempre uma parte da 
aula em que eu faço exercícios e ao fazer exercícios o aluno já pode 
conversar um pouco com o vizinho do lado porque eu dou algum tempo para 
eles fazerem as coisas. Não dou tau .tau. tau . digo 5 minutos para fazer este 
exercício e este momento já quebra. Mas eu lembro-me, quando foi logo no 
inicio de passar de 50`para 90` eles começavam a ficar cansados. Agora não 
eles já estão habituados aos 90´`. 

O Projecto Curricular hoje em dia o que é? 

O PCT ! é …`(grande pausa para pensar) um documento, . Nós desde o ano 
passado que começamos a utilizar o método de o guardar em pen. 
Antigamente era em papel, Temos agora uma pen para cada turma, tem um 
índice, tem os diferentes pontos que devem estar lá, tem na intranet um guião, 
esse guião tem hiperligações para os diferentes documentos, e os diferentes 
documentos nós vamos preenchendo. Por exemplo com os dados dos alunos ( 
a caracterização da turma) , as avaliações.. temos lá muitos documentos o PAT 
 está lá. Os Planos de recuperação e os planos de acompanhamento, está lá 
tudo que é relativo à turma, o comportamento da turma e se houve problemas 
ou não, os alunos que foram indicados para medidas de apoio tutorias, está lá 
tudo.E vai sendo registado ao longo do ano. 

Na 1ª reunião do CT elabora-se alguma coisa em relação ao PCT? 

 Na 1ª reunião do ano elabora-se mais em relação ao PAT, e a DT de 
Turma já leva, uma caracterização mais ou menos concretizada. A DT já 
leva alguns dados, aliás ela se foi DT do ano anterior, pode portanto ficar 
com a pen da turma, se não a informação, porque o DT, não teve os alunos 
no ano anterior, a informação é veiculada por professores que tiveram a turma 
no ano anterior . Temos sempre uma folhinha no princípio do ano que 
entregamos aos alunos para eles preencherem com indicações, registo 
biográfico nomeadamente sobre as aprovações e reprovações, enfim um 
questionário para recolher informação sobre os hábitos e os gostos dos alunos. 
(Quanto tempo estuda, o que mais gosta de estudar.. 



 

 

ENTREVISTA 3 

 

Escola Secundária c/ 3º Ciclo – Não Problemática - ESD 

Professora DT 3º Ciclo (8º ano). 30 anos de experiência 

Disciplina – Português/ Francês 

Entrevista realizada às 18h do dia 13 de Junho de 2011. No gabinete de 
Atendimento da Escola 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 

Ora Bem, a adequação curricular …. Eu tenho um programa para cumprir, 
tenho que no final se não o cumpri, se não der os conteúdos todos, tenho 
que deixar ficar em acta, na área disciplinar que não dei os conteúdos. 
Por isso, a adequação é ver a nível de exigências, aquilo que posso exigir 
mais numas turmas ou noutras, o programa eu tenho que dar em todas 
porque caso contrário eu tenho que deixar em acta, o que não leccionei para 
que no ano seguinte a professora que for substituir terá que dar aquilo que eu 
deixei de dar. É muito bonito o currículo adaptar às turmas e à escola mas 
o que acontece são as contingências se eu não der a matéria porque não 
consegui, depois no ano seguinte alguém terá que dar.. no final de ciclo 
as coisas tem que ser dadas. Por isso é um bocadinho difícil dizer que se 
adapta. Adapta-se a nível de exigências, mas as matérias têm que ser dadas. 
(Silêncio) 

- Mas, a forma como apresenta a matéria em todas as turmas é sempre 
igual? 

Depende da adesão dos miúdos. Se eu souber que os miúdos estão a 
perceber é muito mais fácil .Infelizmente o que é que acontece? é que as 
turmas são muito heterogéneas, e a minha preocupação é com aqueles 
que atingem de imediato os objectivos. Porque os outros infelizmente, na 
maior parte das turmas, são miúdos que  ou porque não têm capacidade (mas 
têm), ou porque estão distraídos, porque eu repito as coisas duas e três vezes , 
mesmo assim perguntam o que a gente acabou de explicar, porque aquilo que 
a gente acaba de explicar, perguntam o que eu disse .. ah…, a minha 
preocupação é mais aqueles que conseguem atingir de imediato, arranjar 
uma estratégia para eles não se desmotivarem, porque os outros depois… é 



em todas as turmas infelizmente., não varia muito. É arranjar uma estratégia 
para os que atingem facilmente, porque os outros, andar ali a repisar, 
repisar… ( Silêncio) 

Mais uma coisa …Tem a ver até com o Mestrado que eu estou a fazer, no 
âmbito do insucesso escolar, mas mais no âmbito do Francês, e na literatura 
que eu li, diz que o Currículo Nacional, deve ser adaptado a cada escola e 
adaptado  a cada turma e eu tenho umas certas reservas. Os alunos que 
mudam de casa conforme a escola que têm ao lado. Por exemplo: Eu tenho 
uma aluna que veio do Luso-Francês, (no 8º ano que é uma turma minha) o 
que deram em Matemática era o programa antigo, aqui na escola temos o 
programa novo. A aluna tem uma certa facilidade, até porque a Mãe é 
professora de matemática no Instituto de Engenharia, tem facilidade e tem 
quem a apoie. Mas um aluno que chega aqui vem de um programa que deu 
numa escola, chega aqui e tem um programa novo, ou é um aluno muito 
interessado e que aproveita as oportunidades que a escola lhe dá, porque no 
Estudo Acompanhado, temos Matemática, temos aulas de apoio das disciplinas 
todas, mas tem que ser um aluno que queira aproveitar isso. À conteúdos que 
eles não deram no programa antigo, Porque se não for daqueles que passa por 
aqui só  para ficar com o 9º ano, ao mudar de escola devia ter perguntado 
primeiro: -  o currículo desta escola é igual ao meu?..  É que assim é muito 
difícil nomeadamente para os pais depois … 

O  currículo Nacional define tem competências mínimas.. 

Pois mas à conteúdos, que se supõe desenvolvam determinadas 
competências e se eles não tiverem esses conteúdos chegam aqui, e não 
dá sequência, não sei muito bem, o que isso é,  mas não dá sequência. O 
Professor tem que andar com fichas e a pedir a colaboração dos pais e pedir a 
colaboração dos alunos nos apoios ,.porque não deram esse conteúdos, 
estavam em desvantagem em relação aos outros Isto do currículo é muito difícil 
…. e lá está  exige  cada vez mais ao Professor que esteja atento a essas 
diferenças. 

 

2- De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 

Nós aqui na Escola (eu costumo dizer que esta Escola é uma Escola modelo), 
fazem-se aqui coisa, que não vejo fazer em Colégios particulares, 
nomeadamente onde tenho a minha filha. Mas nós aqui reunimos por 
Departamento e depois reunimos por área disciplinar, nomeadamente a 
Português, por exemplo, tivemos agora uma acção de formação em que 
estivemos a ver o ponto de partida e o ponto de chegada de cada aluno 



nos diferentes ciclos, que conhecimento precisava cada aluno para 
mudança de ciclo. Porque aqui não dizemos, este aluno não tem pré-
requisitos, não se calhar não tinha a turma toda anterior, e por exemplo o que 
fazemos a Português, já fazíamos porque é uma Escola onde sempre 
trabalhamos muito em conjunto, mesmo a avaliação de professores separou-
nos mas acabou por nos unir novamente, porque sempre trabalhamos muito 
em conjunto,  nós nossas áreas disciplinares, por isso sempre foi feito através 
das reuniões com os colegas à determinadas acções de formação, 
independentemente de serem acreditadas ou não que estão abertas a outros 
professores de outros ciclos. Por exemplo aconteceu agora numa formação de 
Português, tivemos cá colegas do 2º ciclo, que não levaram o diploma, porque 
eles vieram só para aprender connosco, e para nos passar a mensagem. E por 
isso esta Escola sempre esteve muito aberta à articulação. Por exemplo a nível 
do Francês, agora foi integrada nas línguas estrangeiras,  … e a nossa 
Coordenadora de área disciplinar dinamizou uma reunião onde estivemos a 
adaptar, no caso do Inglês, os testes de equivalência à frequência a nível 
da Escola para que tenham a mesma estrutura dos exames e como nós a 
Francês só somos duas, não ficamos sem fazer nada. Então a 
coordenadora foi buscar exames de Francês de 2008 e nós em função dos 
exames de Francês chegamos às conclusões, por exemplo eu, mudei o estilo 
de testes de Francês fi-los de acordo .. falta-me o termo .. quadro de referência 
e então entrei mais no tipo de testes por tarefa, depois na parte final vão ter 
que mobilizar os conhecimentos todos, e então mais na compreensão escrita e 
só depois a retroversão. Este modelo deu tanto maior mobilidade na área 
disciplinar de Língua estrangeira. Nós em Português trabalhamos muito em 
conjunto, articulamos, trazemos as experiências   dos   nossos filhos, os 
nossos amigos.  A escola acho que está … essa articulação existe e não só 
no papel. Estas leis e essas coisas todas no papel funciona tudo muito 
bem mas depois na prática, se os professores não tiverem unidos não 
trabalharem em conjunto, gostarem de partilhar experiências e materiais 
essas coisas não se podem fazer, apesar de tudo com novas ideias 
utilização de novos matérias, acho que aqui se consegue fazer, temos 
uma boa dinâmica nas áreas disciplinares que possibilita isso 

.. E essa partilha de experiência é formal? 

As coisas tem de ficar em acta, é documentado. 

Mas apesar de tudo, não vão às aulas uns dos outros? 

Não. Nunca a ninguém deu para ir. Aqui transmitimos aos outros as 
experiencias que realizamos, como é que ela decorreu, descrevemos como é 
que ela funciona, aqui nesta escola, pelo menos na nossa área disciplinar, são 
pessoas (mas agora não estou a gabar), mas as coisas funciona bem. 

 



3- E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares 

A nível do básico estava previsto ser para cada turma, no PCT tem de haver 
transversalidade. Mas eu acho que à mais cooperação entre os elementos da 
mesma área disciplinar. …Porque depois é tudo muito bonito o PCT, a 
transversalidade, mas depois fica tudo na mão do DT, depois temos que 
organizar o PCT, de modo a que ele fique bonito. Depois fazem-se 
actividade e convidam-se os colegas. O DT é que faz o PCT, que os colegas 
dão-nos os conteúdos dão-nos a transversalidade, mas depois é o DT que 
gere aquilo tudo. Depois parte-se do princípio que as pessoas são honestas. 
Perguntamos aos alunos eles dizem se fizeram ou não e depois o grau de 
consecução se atingiu e o objectivo ou não.. não sei . Mas a cooperação é 
mais ao nível das áreas disciplinares e eu como DT, sempre que peço a 
colaboração dos colegas felizmente, tenho tido essa colaboração. Não é 
de imediato é mais à frente, mas as pessoas acabam por colaborar, até porque 
a forma como eu acabo por abordar as pessoas tento levar na brincadeira, faz 
com que elas não se possam esquivar. Até porque podem ficar com vergonha 
de não aderir. É sempre preciso levá-los a brincar.. levá-los a realizar o que 
se pretende. 

-Isso são as características de um bom líder, levar as pessoas a realizar 
aquilo que pretendemos  

Eu faço de maneiras a que eles não têm coragem de dizer que não.E não sou 
melhor que ninguém. Acho que impondo não se conseguem as coisas. E ainda 
agora tenho uma colega que não me entregou para o PCT a planificação da 
disciplina na área curricular não disciplinar. Porque eu não estive com ela e 
ainda não lhe pedi, se não já me tinha dado.  

Sinceramente o que me preocupa mais neste momento são os alunos que não 
querem fazer nada. Nós temos às vezes quase que fazer o pino e eles às 
vezes fazendo o pino eles não chegam lá. Agora esta do Currículo Nacional.. 
eu sempre adaptei aos alunos, sempre fizemos teste. A professora e Inglês 
da minha turma tem uma aluna que não sabe Inglês, ninguém pediu à colega 
de Inglês mas a colega de Inglês tentou dar testes adaptados à aluna, ninguém 
lhe pediu foi ela que se calhar pensou que conseguia melhores resultados ao 
fazer testes adaptados e conseguia chegar melhor à aluna, conseguia 
interessar a aluna pela disciplina, Agora o que vem no papel é para ficar 
bonito. O meu medo é que muitas vezes aquilo que vem no papel faz com 
que os professores exigam pouco que é para depois dizerem que 
atingiram as metas, porque de resto eu não estou preocupada. Se me 
perguntar, qual é a meta prevista para 2015 na sua disciplina? Não faço a 
mínima ideia. Nem me interessa sequer. O que eu quero é sentir-me bem 



com os alunos. Verificar ao corrigir os testes, que aquilo que eu estive a 
ensinar foi matéria que passou. Às vezes eles na brincadeira.. Ò professora 
pôs uma cruzes ..  Não estou preocupada com as metas não estou preocupada 
com nada, sobretudo estou preocupada que os alunos gostem da escola e da 
disciplina. 

Eu pensei que me ia perguntar metas e essas coisas..  

Aqui na escola temos que  justificar notas a partir de uma determinada 
percentagem acima dos 40% de negativas. Eu acho que não é preciso, todos 
nós quando à qualquer coisa de que não está bem, independentemente, de 
termos dado 40% de negativas 50% ou 10% ou 20%, temos de justificar. 
Temos de demonstrar ao CT porque é que aquele aluno não funcionou. 
Podemos nós estarmos errados, podemos ter de mudar a atitude. Eu acho que 
não é preciso impor metas, que cada no final tem que dar o seu melhor 

Fazem reuniões semanais de Conselho de Turma? funcionam em equipas 
pedagógicas? 

No 7º e no 10ª ano temos, eles fazem imensas reuniões e partilham … no 8º 
ano eu não tenho equipas pedagógicas  

 

 

4- Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

Eu. Não alterei nada, porque eu sempre trabalhei de modo a que eu me 
sintam bem e que os meus alunos gostem da disciplina e obtenha bons 
resultados. 

A única coisa que eu mudei foi adaptar depois de troca de experiencias, 
na área disciplinar, foi mudar a estrutura dos testes e até foi curioso, 
porque eles chegam a casa e dizem, agora é fácil. Achei curioso que eu mudei 
a estrutura dos testes no inicio do 2º Período e para minha admiração recebo 
um teste feito pela autora do livro do 9º ano, com a mesma estrutura. e eu 
disse, realmente, nós aqui na escola de facto somos inovadores. Eu no 
principio dizia assim …eu estou a fazer isto, não estarei a simplificar de mais? 
Não estarei a baixar o nível? Francês é uma Língua que está mesmo em crise, 
mas de qualquer modo eu espero que a disciplina tenha um carácter digno, não 
era baixar só por baixar para só ter positivas, não é esse o meu objectivo e 
quando vi a prova que as autoras do livro do 9º ano, enviaram, disse que bom, 
não sou eu que estou a baixar o nível, é aquilo que se pretende, com o quadro 
comum de referências. 



 Agora não sinto que tenha mudado nada, adaptei-me mais às novas 
tecnologias, de vez em quando utilizo as novas tecnologias para os 
motivar, de resto estou mais velha.. com menos paciência ,, de resto não 
mudei nada. Adaptei-me aos miúdos, usando recursos que não usava 
antigamente, porque não os havia, porque não os sabia utilizar. E se calhar 
os alunos não exigiam estratégias tão diversificadas. 

O facto de agora o ensino estar centrado nas competências a atingir 
pelos alunos não a fez mudar? 

Educar para as competências … mas .. as aulas tem de ser dadas, tem de 
ser transmitir conhecimento, sistematizar, adequar a novas situações e a 
partir daí temos as competências .. . Claro que todos nós quando estamos a 
ensinar determinado conteúdo é para que um aluno adquira aquele 
conhecimento e o possa aplicar e o possa mobilizar, não é ?. E portanto a 
maneira como ele gere informação serão as competências mais ou menos 
desenvolvidas, porque de resto eu acho trabalhar por objectivos ou por 
competências eu acho que pouco mudou. Na minha perspectiva, e já tive 
cursos de formação e a maneira de formular o objectivo ou a competência é 
que mudou, porque nós estamos a trabalhar para que o alunos sejam 
competentes, não sejam disfuncionais, já os nossos professores faziam 
isso, não é? Chamar-lhes objectivos ou competência, sinceramente…. eu sei 
que é diferente chamar-lhe objectivos ou competências, trabalho aquele 
objectivo para desenvolver aquela competência, mas a nível de dinâmica de 
aulas, do desenvolvimento da aula eu acho .. se calhar devia ter mudado 
mas eu acho que aqui o que mudou foi a nível da avaliação em Francês, eu 
consigo que os meus alunos que saiam daqui com o 9ºano, leiam um texto e 
percebam a mensagem, depois que não consigam falar com um francófono , 
eles depois com gestos com figuras, etc , eles chegam lá. Mas para mim o 
mais importante em que sejam capazes de ler um texto e conseguir perceber a 
mensagem, isso é que é trabalhar com competências. Mas a maneira como 
eu estou a dar as aulas é a mesmas. Se calhar estou a recorrer muito a 
métodos mais tradicionais, estou a recorrer à retroversão, à tradução, 
como se fazia no meu tempo de estudante É preciso que eles decorem 
vocabulário, para que fiquem com conhecimentos para depois consigam ter a 
competência da leitura mais do que a competência da escrita, porque eles falar 
Francês vai ser difícil.. Vai ser difícil a competência oral, porque não há muito a 
cultura francesa. Estou a trabalhar para desenvolver a competência da leitura e 
da compreensão escrita. Agora,,.. Sinceramente o que é que mudou a aula, 
não vejo que tenha mudado assim muito.., acho que continua na mesma. O 
objectivo é..  Desenvolver a competência deles….  

Aqui na escola decorrem alguns projectos, nomeadamente na área da 
sexualidade, a colega da área de Projecto mobiliza os alunos para 
fazerem cartazes. Eu sempre transmiti os valores, a solidariedade o 



não à violência, sempre tentei com que os meus alunos se aceitem, 
sempre tentei integrar os miúdos que estão com dificuldades. Não 
estou aqui a fazer a minha apologia, de que só fiz coisas boas. Também 
fiz coisas más. 

O programa de Francês vai nesse sentido? 

Vai, por exemplo, temos as funções familiares e nas funções familiares 
nós depois, podemos falar na violência doméstica, sempre trouxe textos 
que  recebi da embaixada francesa …de textos actuais e utilizei esses 
textos . Os manuais são sempre aquelas historinhas…Agora já vai 
aparecendo um negro nas personagem, etc , mas não são ainda muito 
…, mas os valores eu consigo sempre tornear para chegar lá,  .. 
mas isso nesse aspecto não vou agora ensinar o que cabe aos 
professores de Biologia, não vou agora ensinar fecundação, 
quando é necessário eu convoco uma colega da educação para a 
saúde e ela vai lá comigo, de resto não tenho conhecimentos assim 
para falar sobre esse assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 4 

 Directores de Turma 3º Ciclo – 8º ano 

21 Anos de serviço. Professora de Física e Química. 

 Escola B 2, 3  - Não Problemática - EBD 

Entrevista realizada às 10h do dia 16 de Junho de 2011. No Auditório da 
Escola 

 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 

Eu tenho feito. Algumas turmas, na medida do possível porque as turmas são 
muito grandes e por vezes são muito difíceis. Claro quando à alunos com 
dificuldade, faço a adequação de testes, mais simples, e também um 
bocadinho a mudança de postura na aula. Perguntas mais directas, de 
verdadeiro ou falso, mesmo oralmente, será isto? Será aquilo?.. a nível da 
área de programas… não! Há também aqueles alunos em quem foi 
diagnosticado no 2º Período dificuldades, não é logo de inicio a pessoa vai se 
actualizando vai também a própria, vai-se mentalizando e vai-se adaptando a 
essas alterações e a partir do 2ºperíodo quando eu vejo que os alunos têm 
negativa, o que é que eu tenho feito? Dá muito trabalho! Em vez de eles 
estarem a passar na aula. Faço umas questões, umas folhinhas e eles têm 
de responder. Eles ao responderem vão ser obrigados a estarem com 
mais atenção, depois eu corrijo e entrego, com uma avaliação. E tem 
resultado! Portanto é mais ou menos este tipo, e claro que temos que 
questionar mais. 
- Não fazem a separação das turmas com outra disciplina?  
No 7º e no 8º sim, no 9º não fazemos. A escola não tem condições para isso. 
Mas então as aulas não são experimentais? 
Nem todas, mas grande parte são. E fazem os trabalhos individuais, não é 
a aula toda, mas frequentemente têm  uma componente experimental, em 
que são eles a fazerem a própria actividade, é  uma maneira de estarem mais 
motivados e contribuir para o sucesso. 

 

2- De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 



Tenta-se realizar, a frase própria não será realizar, tenta-se realizar. Não 
sei se a articulação será isso, tenta-se colocar no papel, mas se depois as 
coisa se fazem na prática isso é mais complexo. 

O que é que quer dizer com colocar no papel? 

Vamos ver os pontos onde podemos articular. É uma preocupação muito 
grande em colocar a articulação no papel, na prática não se verificará 
assim tanto. Porque os programas ( não me parece), não estão feitos para 
a articulação coincidir. Se coincidisse. Vamos ver um exemplo: Geografia no 
nosso programa está a matéria x no 8º e na Geografia dá-se no 7º , não é! A 
articulação funcionava melhor se estivessem os dois no 7º .. os programas 
fossem mais certinhos. Agora, pedir a um professor (nós temos essa 
autonomia), mas é muito difícil. Pode haver um professor ou outro que 
esteja com vontade de o fazer, mas a maior parte resiste, mas também é 
um bocado difícil. Existe uma resistência muito grande à mudança. Perder 
muita energia para fazer essa alteração, não pode ser. Os professores depois 
não têm tempo para outras coisas, por isso temos que optar. Ou vamos utilizar 
as nossas energias para realmente introduzir essas alterações (é uma luta) e 
adequar, ou então tudo fica como antes e continuamos 

Da sua experiência do quotidiano acha que a articulação é muito difícil? 

É muito… muito difícil, na prática é. Muito difícil porque também as coisas 
já não vêm dirigidas nesse sentido. Há os programas, mas não me tenho 
dado conta, de que quem faz os programas tenha essa preocupação. O 
que há é um desfasamento no tempo e nos anos . 

Sabe uma coisa, nós podemos fazer os programas.. 

Bem, Nós não podemos fazer, o que podemos é no fundo, é baralhar a ordem. 
nos primeiros anos na Física-química começou-se com as primeiras 
unidades, porque nem sequer livro havia. No fundo nunca me dei conta 
muito bem se poderíamos fazer essas alterações. Mas no 1º ano tivemos 
que começar com espaço para realizar essa transformação, a partir daí 
começamos sempre a seguir essa ordem.  

 

3- E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares 

Não vou dizer que não há. Há cooperação, mas tem de haver um professor 
que faça um trabalho prévio, não é? Que já leve as coisas orientadas, se 
não ir para uma reunião sem nenhuma pista, então não sai nada. Só sai 
confusão, só sai desgaste e conflitos. Depois más interpretações, por 



exemplo, guerras que depois não se sabe como resolver, porque aquilo 
toma umas dimensões, as pessoas dizem as coisas de uma maneira.. 
Interesses de grupo e é muito complicado  

E é um qualquer professor que toma a iniciativa? 

Sim muitas vezes um professor por carolice tem convicção que aquilo é 
uma prática correcta e age de acordo com a sua convicção, está convicto 
realmente que aquelas coisas assim funcionariam melhor, ou então não 
há. Mas é muito difícil, um só professor. Se não houver um grupo de dois ou 
mais professores que esteja interessado e que queira experimentar a mudança, 
esse professor é triturado, não consegue…. Há uma resistência tão 
grande, as pessoas investem muito mais na resistência do que na mudança   

Silêncio 

Vocês aqui na escola realizam reuniões semanais de turma? 

Não fazemos reuniões de turma todas as semanas, as pessoas por mail trocam 
ideias . Antigamente realizávamos reuniões de 15 em 15 dias, em equipas 
pedagógicas a partir deste ano não. Mas.. a articulação curricular nunca 
foi prioridade, …era mais um problema daqui e dali, é para nós irmos 
resolvendo. 

Também não estou a dizer que seja culpa nossa.  

…. Também não estamos preparados para isso e lançam-nos assim as 
coisas de um momento para o outro, sem dizer realmente aquilo que se 
pretende, sem nos dar um guia, sem nos dar uma orientação. Lançam 
assim as coisas e depois as pessoas ficam assim no ar, sem saber. Como nós,  
quando vamos ver o que se pode fazer aqui confrontámo-nos com diferentes 
pontos de vista.., v..Eu dou assim ..à mas isso eu já dei no 7º ano , só vou dar 
no 9º ano .. é complicado! Mas faz-se, vai-se fazendo. Tem uma coisa que 
funcionou por exemplo este ano temos o Projecto Rios e conseguimos 
articular muito bem, porquê? Arranjamos o tema – o Rio LEÇA e depois 
arranjamos outras actividades, as aulas de campo que articulou muito 
bem com as Ciências, Físico-química, também articulou com Geografia, 
conseguimos articular porque tínhamos que fazer um esboço do rio e 
depois organizamos uma exposição sobre o rio Leça, como era 
antigamente e agora, consegui entrar EV e ET , fizemos um teatro, foi 
muito bonito, gostaram muito, conseguimos articular com Português, por causa 
dos diálogos.   Fizemos articulação sobre as actividades do rio Leça e 
articulamos muito bem. Acabamos por articular, uma coisa com os conteúdos 
aplicados numa coisa...  Orientar os alunos, para aquele trabalho que foi feito, 
só foi possível por  muita carolice, mas isto, deve-se em muito à colega X, 



Cantamos como as lavadeiras, fizemos piquenique, a Educação Física ensaiou 
uma dança regional, a articulação fez-se, acho que foi muito bom.  

Engraçado não me falou no envolvimento da área de Projecto.  

Na Área de Projecto ensaiaram, e aproveitaram o tempo para pesquisar na 
Área de Projecto e o Estudo Acompanhado, para ensaiar e para completar o 
diálogo e funcionou. 

Foi na sua Direcção de Turma? 

Não, foi numa turma que já tinha feito o ano passado teatro, com articulação, 
que eu sabia que eles Em todas as turma do 8ºano se realizou uma actividade 
uma fez teatro outra fez uma exposição outra fez um documentário. ..Mas foi 
tudo em articulação e principalmente com a área de projecto, porque os 
professores da Área de projecto têm conhecimentos de informática e assim é 
muito mais fácil para fazer documentários, para filmar, para as vozes, para 
publicar é fundamental a Área de projecto nessa articulação.  

O Projecto Rios é uma iniciativa que vem de fora da escola 

Não é só essa a prática é que funcionou, concorri a outra iniciativa no âmbito 
da Ciência Viva, tivemos uma verba e uma das turmas envolvidas era do 9º 
ano, então para realizar fizemos várias actividades, e por fim a avaliação 
do projecto, fizemos outras actividades exteriores, a nível oficial, que 
também funcionou muito bem. Ensaiaram na Área de Projecto e Estudo 
Acompanhado Foram à procura por exemplo, puseram-se a pesquisar e 
fizeram a descoberta da lenda de Arquimedes, adaptaram-na e, também 
envolveu os professores todos, não foi só a articulação daquilo que nós 
tínhamos que dar na aula, mas em volta de um tema que envolver e 
participar noutra actividades. Fizemos um projecto que foi aprovado. 

Estes não são exemplos do que se pratica no dia à dia da escola. 

Há bocado estávamos a falar de articulação de disciplina de conteúdos Por 
exemplo vectores, Matemática dá depois de nós, nós precisamos de vectores 
no 9º ano para dar as forças, se falar com Matemática para realizar articulação, 
diz-nos não os vectores só damos no final do ano, é nesse sentido que eu 
estava a ver a articulação. Mas se arranjarmos um projecto, assim já 
funciona, já tenho mais do que um exemplo disso e tem funcionado  

 

4- Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

Nas minha praticas curriculares….Tentamos preocupar-nos mais com a 
articulação é uma coisa que tem sido lenta, mas tem trazido alguns 
resultados, isto não muda de um ano para o outro. Mas noto que ao fim 



destes anos as pessoas vão aderindo um bocadinho, nesse sentido tem 
havido mudanças, lentas mas tem se notado em termos de articulação  

silêncio 

E nas suas aulas, no quotidiano  das suas aulas o que é que mudou? 

Eu já fazia aulas práticas, antes, preocupo-me mais preocupe-me é se os 
alunos aprendem, não é bem utilizar metodologias diferenciadas, mas … é 
uma questão de sensibilização e depois no fundo mostrar resultados, 
como é que as coisas funcionam se não pressionarmos, a mudança 
depois também é muito mais lenta, dou a mão à palmatória sinto muito 
mais necessidade de mostrar resultados e por muito que as pessoas 
digam .. , não estou a dizer que sou melhor professora, mas que sou diferente 
, preocupo-me muito mais em recuperar. Não é que me preocupo mais, vejo-
me forçada a mudar e a trabalhar mais para os alunos que têm negativa, 
agora e os outros? Não é que eu despreze os outros, mas se calhar 
aqueles que de facto não consigo identificar, porque a minha 
preocupação maior vai, cada vez mais, para aqueles alunos que têm 
resultados negativos, faço mais exercícios, marco mais trabalho de casa  
e ocupa-me grande parte do meu “tempo”. É  a minha maior preocupação, 
e das minhas classificações, nas aulas o tempo vai em parte  para esses 
alunos. Faço-lhes aquelas fichinhas com cruzinhas, tento contactar com os 
pais . A minha vida está mais orientada para isso  

Para o sucesso. Para o sucesso para todos. 

Para o sucesso dos alunos que não têm sucesso. Que não trazem 
sucesso. 

Silêncio 

Mas, em termos de práticas, de avaliação, não mudou nada? 

Mudou, mudou, porque faço imensas grelhas. Grelhas de atitudes, faço 
aquelas grelhas todas. No final do período temos que ter sempre registos, 
não sei se isso tudo se reflecte na qualidade de trabalho mas que, eu não 
fazia o que faço agora. 

O facto de termos de ensinar para competências, isso não a fez mudar de 
atitude, em relação à forma como lecciona, fazer com que o aluno saiba 
aplicar conhecimentos, isso não provocou alterações? 

É um bocado díficil responder-se a isso. As coisas vão-se mudando.  Vai 
mudando a prática, talvez… Até porque a estrutura da organização do teste 
mudou, agora há uma maior preocupação em haver, realizar testes que  .. 
nós temos uma matriz e temos que nos preocupar .. fazer o teste  ..as 



perguntas, tinha aquela preocupação de atingir , o conhecimento e o raciocínio, 
mas não tanto como agora. Agora temos aquela preocupação de por uma 
parte que tenha conhecimentos, interpretação de gráficos, tabelas, 
problemas. Nos testes sobretudo, é a elaboração, que mudou um bocado, 
também mudou, o facto de atribuir uma percentagem muito maior à 
participação diária dos alunos na sala de aula, antigamente não aplicava. De 
facto por vezes se eu analisar a grelha às vezes dá-me um resultado que 
realmente não estava à espera e em parte, devido a essa prestação às atitudes 
às faltas, não vou dizer que não mas alguma coisa tem mudado  

Como prepara as suas aulas? Individualmente? Com os colegas de 
grupo? 

Em grupo não funciona. Para já, nós fazemos uma planificação em comum, 
no inicio do ano, conforme vamos reunindo vamos ajustando, verificamos se 
estamos a cumprir a planificação. Fazemos isto em cada período. Cada um 
prepara as suas aulas  

E quando há, por exemplos os projectos que referiu, não tem que 
preparar aulas com outros colegas da turma? 

Formalmente não, mas temos de contactar uns com os outros Preparar não, 
mas por exemplo esta do teatro temos que combinar as roupas, temos que 
combinar ensaiar, vínhamos mais cedo, ocupa-nos muitas horas extra aula, 
mas é tudo preparado de forma informal, os professores que participavam 
mas informalmente, trabalho informal.   

Vou-lhe fazer uma pergunta que não está na minha matriz.  Onde está o 
PCT? 

É elaborado, é analisado e vai sendo acrescentado com estas coisas .. 

É mais uma nuvem.. não? 

Não diria que é , mas o trabalho faz-se sem estar a pensar no PCT . Estou 
a pensar no sucesso dos alunos, estou a pensar …. Depois é que acrescento 
faço isso, já temos uma ideia para desenvolver, principalmente, as actividades 
que vamos desenvolver, os projectos, etc.  Eu vou fazendo as coisas sem ter 
que pensar no PCT, claro depois tenho que reformular e aí vou buscar as 
coisas que realmente fazemos. A Directora de turma é que formaliza em 
papel. Essencialmente o DT, principalmente a nível de actividade, não a 
nível de práticas curriculares A, B, ou C ,( silêncio) mas as coisa vão 
mudando, não é ? Como digo, hoje já é diferente do inicio. De inicio nem 
sequer sabíamos o que era aquilo. As pessoas já sabem que é necessário 
caracterizar a turma, falo por mim, já vou sabendo o que é um projecto, para os 
alunos terem sucesso  e para conseguirem resolver os problemas e é isso que 



tem sido posto no papel. Damos conta cada vez mais, e os projectos vão 
sendo cada vez mais ajustados à turma é lento, mas … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 5 

Coordenadora dos Directores de Turma 3º Ciclo –  

20 Anos de serviço. Professora de Física e Química. 

Escola B 2, 3 – Não Problemática - EBC 

Entrevista realizada às 15h do dia 17 de Junho de 2011. Na sala de reuniões 
da Direcção da Escola 

 

1. As Orientações curriculares prescrevem que o currículo 
Nacional, seja adequado às características das turmas e dos 
alunos. Como faz esta adequação nas suas turmas? 

Nas minhas Turmas? Então… Primeiro tem que se caracterizar a turma. É o 
que um D.T. faz inicialmente, é caracterizar a turma, não é? Fazemos um 
teste diagnóstico para diagnosticar as dificuldades dos alunos e a partir 
daí começamos a planificar. Também tem a ver um bocadinho com o meio 
aqui da escola. É esse o caminho que nós fazemos.  

E essa planificação é feita em termos individuais? Ou da Turma? 

Fazemos em grupo uma planificação geral, em termos de disciplina e 
também em Concelho de Turma. Porque temos que adequar aquilo que 
nós decidimos em grupo, adequar juntamente com os outros, para fazer 
uma articulação curricular. Ainda à pouco tempo estive a articular com 
educação musical, depende, dos conteúdos, da altura em que se para aquilo 
que é decidido em turma. Muitas vezes temos de adequar. Só decidimos em 
grupo para fazer uma articulação curricular, que nós costumamos fazer 
também. 

 

 

2. De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 

A articulação vertical aqui na Escola, nós fazemos no final do ano uma 
reunião com representantes das outras escolas do agrupamento, mas 
torna-se às vezes um bocado complicado, é muito difícil fazer essa 
articulação. Aqui o que tem funcionado bem é parcialmente. Por exemplo o 
Português fazer a articulação desde o 1º ciclo é fácil, agora com a minha 
disciplina, é mais complicado (Físico-químicas), embora tenha algo a ver 



com Ciências. Mas é difícil fazer essa articulação desde o 1º ciclo, até ao 
3º ciclo. 

No Conselho de turma nós temos que planificar as actividades. Por exemplo 
no novo currículo onde é que nós podemos articular para trabalhar em 
conjunto nas disciplinas.  

Nós temos reuniões aqui na escola, no início do ano, e ainda as reuniões 
intercalares e de final de Período. Não fazemos reuniões semanais de 
C.T.,nós comunicamos uns com os outros por correio electrónico, é 
praticamente impossível senão utópico pensar que se possa reunir 
semanalmente, pois para quem tem 7 e 8 turmas é complicado, por razões 
de horário é impossível realizar essas reuniões. Até as reuniões de grupo 
temos de fazer sempre depois das 18h30, reuniões de directores de turma 
conselhos de turma. Nós não temos espaço na Escola para durante o 
funcionamento das aulas realizar reuniões, é praticamente impossível, 
não temos 

silêncio. 

Embora, posso-lhe dizer, Inicialmente em 2001, tínhamos espaço para 
essas reuniões, mas com a alteração dos horários com a componente não 
lectiva com as substituições, nós deixamos de o fazer.  

No entanto hoje o que fazemos é muito trabalho através dos encontros 
informais nos intervalos das aulas, através de correio electrónico, de outra 
forma não há mais tempo para reuniões.. 

Mas como é que faz? Dá o mesmo currículo a todas as turmas? 

Adapta-se o currículo à realidade da turma, não quer dizer que eu vou dar 
um conteúdo diferente, não. Tenho que adaptar, de forma a adaptar aos 
alunos.  

 

3. E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares 

Colaborativo,.. não posso dizer que seja mau, poderia ser melhor se nós 
tivéssemos mais espaço, se não houvesse professores com tantas 
turmas ao mesmo tempo.  Porque eu acho que é praticamente,..para 
funcionar bem, professores com 8 turmas, 7 turmas,   acho que .. não acho 
grande coisa, acho que era muito complicado 

Silêncio 



É fácil trabalhar com professores de outros grupos? 

É é fácil, eu por exemplo, nós dentro do Departamento já fazemos a 
articulação, desde o início com Ciências, à alguns anos, nós temos 
actividades em conjunto, e fazemos articulação. E aliás planificamos, no 
inicio do ano para ver quais são os conteúdos que vamos dar, para ver  .. e já 
agora Matemática também um bocadinho, não tanto o desejável como devia 
ser, porque os programa de Matemática estão cada vez a sofrer alterações.  

Silêncio.. 

 

4. Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

Para nós desde 2001, não vi assim grande .. embora inicialmente o 
entusiasmo e envolvimento das pessoas, no inicio quando foi.. o tempo 
era diferente o ambiente era diferente, e agora é um bocado  complicado. 
O ambiente entre as pessoas alterou-se. Porque a forma como o 
Ministério trata o Professores também influenciou muito. Porque nós cada 
vez mais, estamos a ver a Escola “a renovar” , porque os professores mais 
velhos estão a ir embora, estamos a ficar… bem, estamos a optimizar, 
mais rápido do que o que se esperava . Isto não está a ser muito bom, 
porque os professores saem antes do tempo. 

Mas o que é que mudou na sua prática? 

Eu acho que muda-se sempre, acho impossível uma pessoa fazer sempre a 
mesma coisa. Eu mudo sempre todos os anos.  Eu gosto de reflectir sobre 
aquilo que faço. Faço sempre um ponto da situação, sobre o que é que 
correu bem e o que é que correu mal, depois dá-se a revisão, 
normalmente altero as metodologias… as estratégias depois de verificar que 
ao dar determinados conteúdos, da maneira que eu dei não consegui motivar 
os alunos, que deu maus resultados e procuro melhorar, penso que todos os 
professores fazem isso, penso eu..  

Silêncio 

E o facto de educar para as competências, não as fez alterar a sua 
prática? 

O educar para as competências.. (eu aprendi isso) , nós para chegarmos 
às competências têm sempre algo de trás. Nós para trabalharmos as 
competências temos sempre que trabalhar, para objectivos acho eu. 

As ciências de educação.. falar em objectivo ou dizer metas eu acho que  
estamos a falar a mesma coisa. Porque sabe, em Ciências (eu costumo criticar 



um bocadinho as Ciências de educação por causa disso) um termo significa o 
mesmo para toda a gente, nas Ciências da Educação não.  

Dar um exemplo, um aluno, uma pessoa é competente saber-se localizar num 
país. Ele tem de saber interpretar e localizar no mapa,.. ver e interpretar é um 
objectivo ou uma meta.  

Para atingir determinada competência é necessários objectivos? Ou não? Eu 
acho que tem. É assim, este ano na minha disciplina nós temos uma parte de 
trabalho experimental, e aí trabalho muito as competências.  

Sou crítica perante as ciências de educação. Porque podemos estar a 
falar numa coisa e essa pode ter diferentes significados. 

O que é para si o PCT? 

Não temos guião. Temos uma folha com os itens que preenchemos.  Mas 
o que nós fazemos é adequar o PCT à turma. Temos lá os itens e 
adaptamos de acordo, com a turma. O PCT é feito pelo DT, temos as 
actividades e realizamos a avaliação das actividades. Esta actividades são 
decididas em Conselho de Turma, são preparadas em grupo e depois vão 
ser adequadas à realidade do Conselho de Turma, há turmas que fazem 
umas actividades outras que fazem outras. O papel do DT é o de 
Coordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 6 

 Coordenadora de Directores de Turma 2º e 3º Ciclo –  

36 Anos de serviço. Professora de História e Português 

Escola B 2, 3 – Problemática – EBA1 

Entrevista realizada às 9h do dia 20 de Junho de 2011. No Gabinete de 
Coordenador 

 

1. As Orientações curriculares prescrevem que o currículo 
Nacional, seja adequado às características das turmas e dos 
alunos. Como faz esta adequação nas suas turmas? 

 
Começo desde já por dizer que tenho muita dificuldade em currículo, não sou 
especialista em currículo. 
Em termos das nossas turmas, fazemos uma análise da turma e nós, 
verificamos os alunos que tem dificuldades, partimos sempre de provas  
de diagnóstico em todas as disciplinas, depois reunimos os professores 
da turma, e verificamos as dificuldades dos nossos alunos, quer a nível 
de aproveitamento, quer a nível de comportamento, vamos ver sempre o 
que é que eles trazem do ano anterior. Muitas das vezes eles já trazem 
plano de acompanhamento do ano anterior. Nas turmas temos sempre em 
conta esses alunos como muitas das vezes alguns, que são acima da média e 
tentar gerir, o que se torna sempre um bocado difícil. Perante o currículo que 
existe, em relação à turma nós vamos adaptando, fazendo pequenas 
adaptações, das disciplinas e do próprio currículo da turma, nós 
procuramos arranjar sempre um tema comum que é tratado em diferentes 
áreas e disciplinas. Nós este ano posso-lhe dizer que a nível da própria 
escola nós temos dois grandes temas, que são melhor comportamento, 
melhor aproveitamento e em todas as disciplinas nós fomos adaptando, com 
textos a nível do Português depois indo procurando em termos históricos 
mesmo, as próprias Ciências da Natureza, a Matemática, levar a alguma 
conjugação que possibilitasse isso, desde que resulte e não seja 
problemático a nível de aproveitamento, nas diferentes turmas nós temos 
vários contratempos a nível de professores, ou porque se reformam ou porque 
os substitutos demoram a vir, outros que ficam doentes, este ano não foi um 
ano bom, nas diferentes turmas, mas fomos resolvendo esse problemas e 
fomos adaptando à turma. 



Estamos a viver uma nova realidade a que não estamos habituados. 
Tínhamos um corpo docente perfeitamente estável e de um momento para 
o outro, deparamo-nos, a meio do ano escolar com estas alterações de 
professores. 
Aqui na Escola os professores recebiam uma turma no 7º ano e levava-os até 
ao 9º, e portanto este boa prática foi interrompida. Agora com este entra e sai, 
é difícil fazer um trabalho continuado, como fazíamos até aqui. Por exemplo a 
nível da matemática faltou-nos uma professora muito importante, que era 
um valor acrescentado na Matemática. 

 

2. De igual modo compete à equipa pedagógica realizar 
articulação curricular. Refira-se às diferentes modalidades e 
acções que desenvolve conducentes a essa articulação 
curricular? 

Nós a nível de articulação vertical nós procuramos (isto é muito difícil 
fazer..) articular principalmente as disciplinas que eu considero básicas 
para o sucesso dos alunos, que são o Português e a Matemática e nós 
procuramos articular principalmente estas disciplina. Eu posso dizer que 
temos aqui neste gabinete a Coordenação desde Pré-escolar, o 1º ciclo até ao 
3º ciclo. É assim que nós trabalhamos, as três Coordenadoras. Mas em certa 
medida, a nível teórico não é muito díficil, mas a nível prático as coisas 
são um bocado diferentes, isto é as coisas que se fazem (escritas) muitas 
das vezes não são aquilo que se faz (na prática) e temos dificuldade em 
coordenar, às vezes temos pontos de vista diferentes outros interesses. Eu não 
estou a dizer que não seja possível. Como disse para mim o Português é 
básico e nós muitas vezes estamos com conceitos que são muito importantes a 
nível da língua, mas que tomam quanto a mim pouco importantes se os alunos 
não sabem ler e escrever, por isso, costumo dizer que em Educação Física se 
ele não souber dar a cambalhota, não adianta andar para a frente, por isso se 
eles não souberem ler escrever e interpretar, não adianta estarmos com 
grandes conceitos, e a Matemática é a mesma coisa. Muitas vezes na 
Matemática pasmo, quando um miúdo de 9 ou 10 anos pensa que pode pegar 
numa nota de 10 euros e comprar coisa que custa 7 outra que custa 8 outra 
que custa 9 e de pois pensar que é possível e ainda receber troco. Esta 
articulação acaba por ser difícil devido exactamente ao currículo nacional. 
Eu já com a história das metas quer do Português quero da Matemática. 

Quando refere currículo nacional está-se a referir aos programas? 

Estou-me a referir aos programas ás metas de aprendizagem que temos 
agora As metas de Histórias do 5º ano, e eu pergunto se os que estão na 
casa  do 9º se serão capazes de atingir aquelas metas. Eu não estou a 
negar que não deveriam ser aquelas metas, tem que se passar por níveis teste,  



se não não conseguem chegar lá. Eles não sabem a tabuada e agora 
voltando à Matemática na linha do nosso Ministro (houve eleições e o 
Ministro é agora o ex presidente da APM, Professor Nuno Crato), se eles 
não utilizam a memória na altura certa, eles nunca mais a utilizam, se eles 
não raciocinam na altura certa, se eles não são capazes de resolver um 
problema básico, e devemos começar ainda no pré-primário se for o caso 
e isto é como ás cerejas, nunca mais … e aí é que está o mal, o facilitismo 
que nós temos … , nós facilitamos demais e portanto se eles se forem 
habituando ao facilitismo, nós temos por aí acima... Os colegas do 3ºciclo, 
queixam-se e têm muita razão, nós temos, somos muito permissivos, temos 
que os fazer aprender .. Nós temos os miúdos do pré-escolar, direitinhos, 
sentadinhos a obedecer á educadora e depois a partir daí eles começam a 
deixar de ter… valores, aqueles valores básicos, eles deixam de ter e vai 
ser mau. 

A articulação horizontal acaba por ser mais fácil a nível logo do conselho 
de turma, porque nós às vezes temos pontos comuns, que às vezes não nos 
apercebemos. Nós agora a dar as Área temos uma visão diferente e eu vejo 
que eles, por exemplo na Matemática – triângulos , ora bem,  em EVT, eles 
começam a realizar traçados, eles estão a dar por exemplo  em Ciência o meio 
ambiente, nós em Português procuramos dar textos relacionados, mesmo a 
nível de texto literário, quer a nível de notícias e depois há uma interligação 
entre as diferentes disciplinas. A nível do 3º ciclo tem mais dificuldade em 
fazer, porque embora haja PCT, ás vezes as próprias disciplina 
transcendem esse projecto e o projecto está muito mais voltado para o 
nível de aproveitamento e comportamento do que a articulação entre as 
diversas disciplinas. Nós temos muito cuidado em procurar, mesmo não 
pensando da mesma forma, a determinada altura, por exemplo quando eu 
estou a dar em História, os séculos, sou capaz de pedir á colega de 
Matemática  para em determinada altura, por exemplo a numeração romana,  
eles deveriam saber a numeração romana, também a colega de Matemática 
nesse aspecto ajuda, na História quando nós estamos a dar os 
Descobrimentos, vem mesmo a propósito porque em Geografia vão estudar os 
mapas.  A nível do CT, procuramos saber o que é que cada um está a fazer. 
Estou muito à vontade na minha área. A nível do 3º ciclo a articulação não é 
disciplinar .. eu não sei, penso ,, da mesma forma… 

Essa articulação parte do professor de cada disciplina ou parte do DT? 

Nós trabalhamos em conjunto, o DT funciona mais como um moderador.. 
Eu quando estou numa reunião de turma quer seja DT, ou não, eu funciono na 
mesma a nível de disciplina. O professor da disciplina é que sabe quando pode 
entrar aqui ou ali, o DT tem uma visão diferente, não tem uma visão por 
disciplina. Muitas vezes o professor que está a dar esta ou aquela matéria 



sabe mais as suas necessidades, não quer dizer que o DT, não tenha uma 
visão das outras disciplinas. 

Não fazemos reuniões semanais. Nós reunimos o CT duas vezes por 
período. Nós não temos horas. Era bom ter! Quando reunimos, quando 
temos necessidade de reunir é sempre sobre questões disciplinares, nós 
muitas das vezes, também já lhe digo, aproveitamos mais os encontros 
informais, porque nas reuniões estamos muito preocupados a fazer a 
acta. Nos encontros informais resolvemos através de permanente 
questionamento (o que é que vais dar?) as reuniões informais tornam-se 
para mim muito mais produtivas do que aquela reunião convocada com 
data ordem de trabalhos, de termos de por em acta e portanto tomamos 
muitas decisões nestas conversas informais nos intervalos das aulas.  

    

3. E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer 
ao nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares 

Eu sou uma pessoa optimista por natureza. Considero que, dentro deste 
todo este contexto que nós temos, ainda faço um balanço positivo da nossa 
actuação e do nosso empenhamento pelo ensino, principalmente pelos 
nosso alunos, eu posso-lhe dizer que tenho alunos que foram fazer o 9º ano e 
que vieram ter comigo, e ainda lhes dei recomendações para os exames. Nós 
temos uma grande ligação com os nossos miúdos. E portanto acho que, 
ainda mesmo os novos professores têm-se adaptado ao nosso ritmo de 
trabalho. Este ano fizemos uma equipa que não têm nada a ver com o CT, 
onde integramos colegas novos, uma equipa da qual eu não faço parte, 
portanto eu não estou a chamar a brasa á minha sardinha, que é a equipa de 
auto-avaliação avaliação do agrupamento no qual já têm sido integrados 
colegas novos, muitos deles, que estão cá há 1 anos, dois anos, que 
estão cá a fazer o trabalho com um entusiasmo enorme, a realizar 
trabalho com outros professores que também já cá estavam e que 
formam equipas heterogéneas e que acho óptimo, assim nem nós nos 
sentimos velhos nem eles se sentem como estivessem numa casa nova, 
penso que isso está a dar bons resultados ou irá dar, quer a nível de 
prestação dos alunos, não foi um ano bom. Apesar de não ter sido um ano 
bom a nível Nacional, mas para o ano vamos ver como decorrerá, porque 
houve muitas mudanças no meio do ano, vamos ver o que é que isto dá…  

 Disse: “Ainda faço uma avaliação positiva!” 

Faço, não quer dizer (nós temos levado muita cacetada) que estivesse 
tudo bem, mas em algumas coisas tem tendência a piorar 



 . .. gosto muito de ser avaliada.. Nem neste termos nem em outros, aliás nós já 
somos avaliados no nosso dia-a-dia. Se avaliam o que desenvolvemos, o 
trabalho que realizamos com os nosso alunos, através dos resultados que eles 
obtêm, mas .. quando as coisas são impostas, não funciona e nós temos 
andado de cavalo para burro e se a 1ª avaliação não era boa, esta é bem 
pior, esta que está em vigor é bem pior do que a da anterior Ministra ( 
Maria de Lurdes Rodrigues), portanto, é um desgaste .. tanto a nível de 
avaliadores como para aqueles que vão ser avaliados e não acho que esteja a 
conduzir ao sucesso dos alunos. Eu penso que aquilo que se faz numa 
Escola, só tem razão de ser se conduzir ao sucesso, mais nada. A Escola 
existe para levar ao sucesso dos  alunos, não é absolutamente para mais nada, 
não é para eu estar aqui a fazer que faço, para dizer que fiz. A escola tem um 
objectivo, esse objectivo é instruir os nossos alunos e criar alunos 
competentes e sabedores.. 

E a cooperação entre os professores no grupo e entre as várias 
disciplinas? 

Nós gostamos mais de trabalhar de forma informal. Mas nós para funcionar 
entre as diversas disciplinas de uma forma informal, funcionamos muito melhor.  

 

4. Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 
anos? 

Pouco (risos..) , quer dizer em termos de prática, eu acho que á uma 
continuidade nas formas de estar relacionadas, de estar na aula de 
intervir de colaborar, que já existia e continuará a existir e vai ser difícil 
em termos pessoais e falo mais em termos pessoais, puder ser alterado  
ou que se faça de forma diferente … esta escola tem determinada forma de 
funcionar , bem ou mal, as estruturas podem mudar de nome mas o 
funcionamento, falo nomeadamente em termos de departamento curricular. 
Nós não temos uma tradição de Departamento Curricular, o departamento 
funciona em termos de .. ( o currículo não é a minha especialidade), isso é 
uma tradição Universitária que funcionava em Departamento que era uma 
certa independência mesmo a nível financeiro. Agora nós, a funcionarmos a 
nível de departamentos, nós estamos a meter no Departamento, diferentes 
disciplinas que não têm nada a ver umas com as outras e sobretudo em 
determinados Departamentos, funciona noutros não funciona coisa 
nenhuma, por exemplo no Departamento de Línguas estrangeiras funciona, no 
meu Departamento funciona bem, agora no Departamento de artes e 
expressões onde estão Educação Musical, Educação Física Educação 
Tecnológica, EVT, etc, não têm nada a ver umas com as outras e isso cria 
um certo atrito entre eles. No meu Departamento funciona bem, porque 
temos uma boa liderança, o Coordenador é um bom líder e  nós nunca 



temos atritos,  é um Departamento pequeno, onde está a História a 
Geografia Religião e Moral, portanto gostaria que fosse para acrescentar a 
.Filosofia, somos poucos entendemo-nos todos muito bem, ninguém contesta 
a liderança do Coordenador, agora sei que noutros departamentos, muitas 
das vezes a própria capacidade de liderança  em que não existe tanta 
capacidade de liderança, é que se pode queixar, isso não é bom, muitas 
vezes começa por funcionar melhor o grupo . 

Mas em relação às suas aula! Não mudou nada? 

Ora bem! A pessoa gosta de evoluir, mas não é assim por decreto, não é? 
O Professor evolui em termo de funcionamento, porque vai analisando e depois 
vai aprendendo. Por exemplo, em relação a outros anos atrás eu não era capaz 
de (nem me passava pela cabeça) utilizar computadores, internet, quadros 
interactivos, etc à uns anos atrás, para mim mexer num computador, valha-me 
Deus! Em termos das aulas utilizam-se em certa medida, mas não se 
utilizam sempre. Utilizo se der jeito e se vier a propósito, de resto eu dou 
uma aula perfeitamente clássica, .. se a matéria ou o assunto, a ser 
transmitido,  necessitar por eu pensar ser a mais adequada para aqueles 
alunos, pois tenho que estar adaptada aos alunos que tenho pela frente, 
se eu tiver uma forma que faça com que os motiva é eu contar uma história e 
ficar 40´ ou 30`de uma forma mais ou menos interessante a contar-lhes de uma 
forma que eles fiquem maravilhados, por exemplo sobre os grandes 
descobrimentos,  é assim que eu faço, se não vai ser um bocado difícil. .  

As aulas de 90 minutos para crianças, e acho que é difícil para adultos, quanto 
mais para miúdos! Evidentemente, toda a estratégia é boa se resultar com 
os alunos. .. se eu achar que  o ideal  para  chega a determinados alunos 
é dizer-lhes, agora vais copiar aquilo que estiver nas mesas .. se ele 
aprendeu,  é o ideal, ou não?  

Uma aula de 90 minutos, não pode de forma alguma ser uma aula onde se 
use uma única estratégia, se não uma aula de 90` transforma-se numa 
seca .. uma aula tem de ter muitas e variadas actividades,  tem que ter um 
momento em que se para e faz-se, não pode ser de outra forma, só matéria, 
matéria, matéria, são 90`e não há ninguém que seja capaz de estar a ouvir, 
quer dizer pode, mas não ficou lá nada, nem nós, se eu estiver 90´ aqui a falar 
consigo, daqui a pouco já não está com atenção aquilo que eu estou a dizer, 
portanto nós temos de ter momentos, de pausa de escrita, e de tentar fazer 
qualquer coisa sobre isso ou então, agora vamos ver um filme sobre o assunto, 
se não.. 

Eu penso que, em algumas disciplinas, nomeadamente na História e no 
Português, isto é fácil, agora na Matemática, Físico-químico é capaz de ser um 
bocadinho mais difícil.  



90´+ 90´ não é o mesmo do que 45´+ 45´+ 45 + 45´.  

Como é que é possível em História do 3º ciclo, em que existem 90´por semana, 
os colegas dizem, com toda a razão, que não podem de forma alguma 
entreter, eles têm um programa muito extenso e não podem em 90´  estar 
45´ a trabalhar determinado assunto e outros 45´ sobre aquele assunto, se 
não nem  metade do programa eles conseguem  dar. E depois quando 
chegamos ao fim do ano temos que prestar contas. E conta para a nossa 
avaliação. O professor tem de deixar registado se deu ou não o programa. E os 
90´ seria talvez bom se houvesse duas aulas, se considerasse os trabalhos de 
casa poderia ser noutra disciplina qualquer, mas por exemplo o Francês em 90´ 
, ninguém vai conseguir falar Francês com aquela carga horária. Eu 
pergunto o que é que os miúdos numa Língua pode aprender se não tiverem. 
mais aulas 

O facto de ensinar para as competências não obriga os professores a 
ensinar de determinada maneira? 

Não sei se ensinamos para as competência se para atingir as metas.  

Eu comecei a trabalhar por objectivos, certo, depois viemos para as 
competências… e depois, agora já são metas outra vez. …As competência 
para atingir determinadas metas, agora as competência, eu ás vezes tenho 
uma certa dificuldade em saber .. uma competência tem por trás um 
objectivo, competência de .. é uma competência, mas se eu .. em termos 
de um facto histórico eu sei quem é competente para organizar 
cronologicamente os factos históricos e qual é a competência que eles 
têm? por exemplo deles saberem realmente o que aconteceu, saber por 
exemplo que D. Afonso Henriques venceu a mãe na batalha … depois assinou 
um contrato de ... e depois ..esta terra aquela terra, qual é a competência?. 
Mas nós não podemos funcionar só em termos de competência  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 7 

 

Coordenadora de Directores de Turma 3º Ciclo 

21 Anos de serviço. Professora de Ciências Naturais. 

 Escola B2,3 – Não Problemática – EBC1 

Entrevista realizada às 9h30m do dia 27 de Junho de 2011. Num gabinete da 
Escola 

 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 
 

Esta adequação é feita logo no Conselho de Turma de Setembro, a partir 
do diagnóstico da turma. Nós aqui na nossa Escola temos sempre alunos 
NEE, e portanto ao nível do 3º ciclo, todas as turmas praticamente têm alunos 
com NEE, porque isso é bastante sensível, e a partir desse diagnóstico inicial 
que fazemos, porque no 7º ano também temos uma outra questão que é o 
facto de termos 10 turmas do 6º ano e depois só temos 3 turmas de 7º ano, 
ficamos com poucos alunos, onde já estão incluídos os retidos que ficam cá, 
não é? E portanto quer dizer que temos 3 ou 4 alunos de níveis de 
diferentes turmas. Portanto há ali um trabalho essencial por parte e do DT 
, que tem que fazer um levantamento das características daqueles alunos, 
não se pode basear muito no PCT anterior, por são dos 6º ano , 
trabalhavam de modo diferente e depois há ali um trabalho de inicio , 
conhecer a turma e de acordo com essas características tentar, levar.. 
Escolher estratégias, para a coisa que temos ali, porque também são 
turmas muito heterogéneas, além de termos alunos NEE, temos alunos com 
diferentes ritmos de aprendizagem e depois temos de fazer ali um 
trabalho , para aquela turma.. um trabalho inicial. Estamos a trabalhar com 
uns de uma maneira e um trabalho mais individual, que tem de ser feito dentro 
da sala de aula, com outros com mais um bocadinho de dificuldade, depois 
também para os NEE, basicamente é isso. Não temos uma massa homogénea, 
no 3º ciclo é muito difícil, já no 2º é mais fácil  
 
 
Referiu que fazem uma reunião logo no inicio do ano lectivo. E depois 
fazem reuniões semanais? 
 



Não. Aqui na Escola não fazemos. Fazemos em Setembro, depois fazemos as 
intercalares, em Novembro e ficamos aí, A não ser que seja decidido, há 
turmas que .. sempre que é necessário o CT reúne para analisar uma 
determinada situação. 
 
Nas suas turmas, como é que realiza a adequação, é sempre a partir do 
PCT? 
 
A partir da avaliação dos alunos , construímos o PCT, temos um grupinho 
que é preciso andar mais, que é muito bom, temos que trabalhar no sentido de 
desenvolver esses alunos não os podemos deixar para trás e então 
normalmente, aqui, utilizamos muito, outras actividades extra sala de aula, 
quer para os alunos mais fracos, quer para os melhores alunos, 
normalmente, pedimos aos bons alunos para fazer um  trabalho de 
pesquisa e ponho-os a eles a expor esses conteúdos, enquanto que os 
alunos um bocadinho mais fracos, fazemos ao contrário. Recorremos 
muito à sala de estudo, a fichas de trabalho extra que eles depôs têm de nos 
apresentar semanalmente ou quinzenalmente  para .. em termos de trabalho 
extra. Quando temos alunos com muito mais cabeça é diferente, às vezes não 
mando fazer os mesmos trabalhos de casa ou o trabalho de casa mais 
reduzido, dou muito mais apoio dentro da sala de aula, às vezes tenho que 
mandar fazer trabalhos de casa porque eles não conseguem. Temos de ir 
adaptando o currículo a qualquer um  às diferenças existentes na sala de 
aula.  
 
As matérias que dá numa turma, são as mesmas para as outras turmas? 

Sim. Não tenho tido necessidade de fazer isso, agora, posso é numa 
turma desenvolver mais um assunto, mais um conteúdo além daquilo que 
está no livro e noutras limito-me ao que está no livro. Isso faço. Há turmas 
menos capazes de ir mais além onde nós temos que temos de nos cingir aos 
conteúdos pronto, ao programa como é evidente, mas! Cingimo-nos ao que 
está no livro porque sabemos que não vale a pena ir mais além. Se eles 
estudarem o que está no livro, já é muito bom. Nós temos que trazer coisas 
novas porque são miúdos que pedem mais e não podem ficar para trás, 
têm um desenvolvimento diferente acompanham muito bem a aula. às 
vezes já trazem de casa  algum conhecimento. (silêncio)   

 

2- De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 



Isso já é um bocadinho mais difícil.  (risos). Articular… é uma pedra no 
sapato. Bom! É assim, nós tentamos fazer o melhor que podemos e logo na 
nossa primeira reunião, normalmente os colegas estimam logo o que é 
que conseguem articular. Logo de inicio para ficar definido e até para 
projectar o ano. Há  outra pequeninas coisas que se vão fazendo, de pois ao 
longo do ano, mas é muito difícil. 

A nível das Ciências, (porque é a minha disciplina) geralmente conseguimos 
articular com Físico-Química e Geografia, portanto há vários conteúdos que 
nós articulamos, fica logo registado no PCT, trabalhamos nesse sentido, às 
vezes fazemos visitas de estudo dentro desses conteúdos conjuntamente e 
depois, pedimos muito apoio da Língua Portuguesa, aí é nesses aspectos é 
mais abrangentes, o apoio a qualquer disciplina, não é só Ciências, o aluno 
traz  trabalho de pesquisa que nós mandamos fazer, outro tipo de actividades 
depois .. articulamos mas, é muito difícil, articulamos com a área de 
Projecto, também com o Estudo acompanhado, mas isso  são área 
curriculares onde é muito fácil articular. Agora por exemplo com a Matemática 
as Línguas pontualmente, também ao nível da estatística conseguimos articular 
um bocadinho. Mas por exemplo, com o Francês e o Inglês, alguns conteúdos, 
em que nós conseguimos, o meio ambiente , a alimentação, mas.. é isto para 
os professores  a articulação é uma pedra no sapato. 

Referiu que era fácil de Articular com a Área de projecto e com o Estudo 
Acompanhado. Essas Áreas têm programa próprio? 

Não. Não têm, mas nós articulamos. Eles colaboram connosco por 
exemplo a nível dos conteúdos que nós necessitamos. Normalmente na 
área de projecto os alunos, normalmente com o professor vai ao encontro 
das necessidades deles. Escolher um tema, esse tema também poderá ser 
um tema por exemplo  de Ciência ou de Geografia, relacionado com físico-
química ..às vezes não se faz. Mas por exemplo a nível da Área de projecto no 
8ºano  turmas que eu tenho este ano eles têm ITIC, aí já há uma grande 
articulação, porque à um grande apoio de TIC nos trabalhos que eles têm que 
fazer. ..As pesquisas que eu peço, eles utilizam muito essa aula. Por exemplo 
no 7º ano no ano passado, com área de Projecto nós trabalhamos muito por 
exemplo a nível Formação Cívica, no projecto de Educação Sexual de turma, 
em que os alunos fizeram pesquisas e trabalhos, com todos esses conteúdos e 
depois Ciências também, portanto acho que é um bocadinho, não é como a 
antiga Área-Escola. Aqui eles não trabalham muito com o tema geral de 
Escola, nem de ano nem de Ciclo, nem nada  é um bocadinho aberto, essa 
áreas é para responder às necessidades da turma. A turma gostaria disto  
ou tem necessidade de trabalhar isto em conjunto, ou com  o Estudo 
Acompanhado, embora aqui na Escola de há uns três anos ou quatro tenha 
ficado decidido, entregar a leccionação a professores de matemática e 



trabalham é a Matemática. Não quer dizer que não trabalhem, também as 
outras disciplinas, desde que nós os professores solicitemos isso.  

Na parte da articulação, acho que era preciso mudar um bocadinho os 
programas. Eu na minha opinião era preciso um grupo de pessoas sentar-
se a uma mesa e ver os programas. Porque por exemplo, essa articulação 
que nós (Ciências) fazemos com a Físico-Química e a Geografia mesmo assim 
é um bocado difícil, porque temos que andar a mexer nos conteúdos, às vezes 
para os alunos, agora vamos dar este conteúdo, torna-se difícil temos de lhes 
referir (está na página duzentos e tal..). 

-Oh Professora agora vamos saltar as matérias do livro? Vamos, vamos 
dar um assunto mais à frente. Isto para se poder estar a dar um conteúdo 
num grupo de duas disciplinas. Ora portanto, deveria de haver um 
bocadinho mais de organização digamos, para sentar as pessoas, ora 
agora vamos lá ver vamos fazer um livro e vamos guiarmo-nos assim. 
Tenho a impressão que para os miúdos, para os mais pequenitos é mais difícil 
por que damos isto, agora dá-mos aquilo. – “Então na professora de Físico-
Químicas  também estamos a dar o Universo”. Pronto então agora nós vamos 
dar isto, depois voltamos outra vez atrás. Isto gera confusão, principalmente 
nos alunos de 7º ano. Por exemplo agora vamos dar teste, e os alunos 
perguntam e então a matéria que vem  para o teste, .. é complicado… 

Mas sou a favor da articulação disciplinar, acho que é muito mais fácil um 
conteúdo ser trabalhado em várias disciplinas por professores diferentes, 
porque lhes dá outras visões, não é? Estudar o Universo em Ciência é um 
bocadinho diferente de estudar em Físico-química ou em Geografia, é muito 
importante para os alunos. Eu acho que é uma coisa boa, que é difícil de se 
fazer. Implicava muito o trabalho de mesa. O trabalho de mesa eu acho que 
implica tempo.  

Eu acho que nós professores temos muitos papeis para preencher.. Muita 
burocracia. Eu trabalho à vinte e um anos e quando comecei a dar aulas, não 
era tanto papel à minha volta, acho que tinha mais tempo para preparar as 
aulas. E portanto, esse tempo que nós agora ( voltando a falar um pouco na 
articulação). Eu acho que era preciso nós professores nos sentar e 
planearmos as coisas como deve ser, mas não o fazemos, falta-nos 
tempo. Ou melhor nós estamos muito tempo na Escola, que devia ser 
para fazer esse trabalho mas que é utilizado em substituições, ou para 
aquilo, ou para aqueloutro. Não há uma organização como deveria de ser. 

Mas não me falou na articulação vertical 

Aqui na articulação vertical, fazemos, nós nas Ciências fazemos com o 2º 
Ciclo. Eu sei que o 2ªciclo trabalha um bocadinho com o 1º ciclo nas metas 
muito pequeninas.  



. O Português não lhe sei dizer, mas aí então  ..Nós os colegas do Fazemos 
algumas coisas na articulação, mas muito pouco. A Matemática também 
faz 3º ciclo costumamos reunir com os colegas do 2º  e há conteúdos que 
trabalhamos, nomeadamente no 5º ano as rochas .e no 6º ano aquilo que 
temos em comum com o 9º ano fazemos uma articulação. 

 Mas também concordo que se deviam sentar todos a uma mesa. 
Professores do 1º Ciclo, do 2º e do 3º Porque há coisas que são muito 
repetitivas, isso também concordo. 

 

3- E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares 

Cooperação entre professores, no grupo? No Departamento? 

- A Cooperação entre professores do grupo e a cooperação entre os 
diferentes grupos disciplinares. 

Aqui na Escola como é que eu a classifico. No grupo disciplinar é muito bom 
nós fazemos todo o trabalho, somos três professores, mas sei que 
também nos outros trabalham muito a nível .. colaboram muito.. Com os 
colegas das outras disciplinas, acho que o trabalho também é bom Na 
Escola como acabei à bocadinho por lhe dizer há um bom ambiente de 
trabalho, há muita colaboração entre os colegas, há uma preocupação em 
que as coisas corram bem, e portanto ajudamo-nos mutuamente uns aos 
outros.  

Silêncio… 

Costumam preparar aulas em conjunto?  

Não. Preparar as aulas em conjunto, não. Mas sei que toda a outra dinâmica 
sim. No meu grupo nós não fazemos isso, mas sei que há grupos em que 
os colegas trabalham também a nível dos testes, há uma organização 
comum. Reúnem-se para fazer os testes, mas no meu grupo não. Nesse 
aspecto de preparação de aulas não. Agora as fichas sim, quando fazemos a 
planificação, todos trabalhamos as mesmas fichas, no inicio do ano definimos, 
que tipo de experiências, as experiência que vamos fazer, e procura-se fazer 
aquilo que  delineamos e qualquer outra actividade, por exemplo se há 
qualquer coisa que nós temos planeado, mas que durante o ano aparece à 
sempre aquela preocupação de  ensaios que nós fazemos sempre e penso que 
nos outros grupos também é … (silêncio)  



Acha que para além do Currículo, dos programas, essa dificuldade da 
articulação tem a ver com a dificuldade de os professores trabalharem em 
conjunto em grupos multidisciplinares? 

Tem. Nem se devia falar em grupo disciplinar, era só em Departamento. 
Só se deviam  realizar reuniões de departamento e não deviam fazer reuniões 
de grupo. Não tem lógica. Eu acho que tem de haver um trabalho em pequeno 
grupo e depois então em grande grupo . Sou 100% a favor disso, acho que é 
muito bom estarmos a trabalhar com poucos professores, Nestas Escola, 
também é diferente porque nós no 3º ciclo, somos poucos (somos três) e 
é excelente trabalhar com três professores. O que é diferente é por exemplo 
numa escola com mais alunos em que são 10 , 12  etc. Então quando vamos 
passar para o Departamento, já somos vinte e tal, aqui, nesta Escola, 
porque em muitas outra são 40 . Acho que são muitas cabeças a pensar ..  

Silêncio 

Não é para gabar a escola mas na realidade, os professores preocupam-se em 
dar o seu melhor. Aqui quando se decide fazer uma coisa toda a gente 
colabora. As pessoas não tentam escapar-se a uma actividade..( ainda 
agora fizemos o laboratório aberto, com as Ciência do 2º ciclo, 3º, Fisico-
Química, existe uma dinâmica muito boa) . Há um trabalho conjunto, as 
pessoas estão na escola o tempo que for necesssário, para fazer o 
melhor. Quando foi o centenário da Republica foi um trabalho que tinha os 
professores de Português e de História à frente mas que toda a gente estava a 
trabalhar, era Ciências era a Físico-Química .. foi um trabalho de todos acho 
que aqui na escola é isso. Aqui é uma mais valia nesta Escola Quando 
aparece alguma coisa que é preciso fazer há sempre alguém que está 
disponível e há uma colaboração grande. Agora não vou dizer que é a 
100%, então seria uma escola excelente. Eu acho  que é de excelência, mas 
esta escola à uma grande preocupação de nos ajudarmos uns aos outros.  

Ao nível de Directores de Turma acho que à um trabalho excelente. Há sempre 
alguém que está disponível para ajudar. Já não falo eu como Coordenadora, 
porque toda a gente sabe que eu estou sempre ao dispor, para colaborar e 
ajudar. Há uma preocupação. Aqui queremos que o trabalho fique bem feito 
e portanto para ficar bem feito toda a gente tem de ajudar. 

Silêncio ..  

Há trabalho individual há . Por exemplo a preparação das aulas, mas há um 
trabalho conjunto para a escola, todos trabalhamos para a escola, nós 
vimos para aqui para trabalhar para a escola. Não venho trabalhar eu. 
Venho trabalhar para a escola com os meus colegas e acho que isso é 
uma coisa excelente e quem ganha são os alunos.  



Por isso esta escola é muito requisitada a nível do 5º ano. Temos sempre 
muitos mais alunos do que aqueles que podemos receber em termos físicos na 
nossa escola. Temos muitas solicitações porque eu acho que esse trabalho 
que nós os Professores desenvolvemos, passa lá para fora, é conhecido lá 
fora, os pais sabem disso, os próprios alunos já sabem disso porque ainda 
agora no final de Maio nós realizamos a assembleia de delegados e 
subdelegados e um dos aspecto positivos referidos por vários alunos diferente 
é que gostam dos professores, gostam do trabalho dos professores, da 
paciência, (alguns referiram-se a isso) da paciência que os professores têm 
com os alunos. 

Silêncio 

Estava-ma a lembrar daquilo que diz o Jorge Lima, ser professor brilha 
nos olhos. 

É verdade, ser professor é preciso gostar muito daquilo que se faz. De 
lidar com os miúdos, também descer um bocadinho ao nível deles estar 
preocupado com eles não é só a nível académico, tem de haver outras 
preocupações, que acho que aqui na escola temos.É isso nós não nos 
preocupamos só com a parte académica, preocupamo-nos com tudo que 
envolve o aluno. Muitas vezes somos não só o DT, mas também os outros, 
somos mãe e pai, há uma preocupação constante aqui na escola. 

Como é que comunicam (entre professores) há um permanente diálogo 

. Acho que alguns projectos que existem aqui na escola. Sempre que é preciso, 
também temos a educação especial, temos o plano de acção tutorial que tem 
sido também uma mais valia para a escola desde que  começou a funcionar e.. 
depois há sempre …quando alguém precisa de alguma coisa, de 
encaminhar um aluno trocam-se impressões , também não tem de se 
fazer uma reunião . 

As pessoas como eu disse estão sempre disponíveis e às vezes, acho que.. O 
que eu queria dizer era o seguinte: Eu acho que à escolas onde se tem de 
fazer reunião para os professores  ficarem a par dos assuntos 
relacionados com os alunos . E é preciso fazer reunião é preciso fazer 
convocatória e é preciso marcar, porquê? Porque as pessoas têm que ir . 
Aqui nós acho que ainda conseguimos fazer aqui na sala dos 
professores, porque há um diálogo constante, entre nós. As nossa 
preocupações tem de ser em trabalhar  o que é que vamos fazer, etc. Não é 
obrigatório realizar reuniões semanais. Nós passamos muito tempo na escola .. 
e . Há aqui muita gente nesta escola que está na escola sem ser  nas suas 
aulas está porque gosta de estar e está sempre a trabalhar e ás vezes para 
resolver os problemas que lhe vão surgindo e tentar responder a essa 
necessidades, não tem haver uma reunião marcada com uma convocatória 



nós estamos aqui e estamos a resolver os problemas dos alunos estamos 
a tratar do  que for necessário  

 

4- Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

Ora bem ! Não mudei muito.. . Não mudei muito porque eu acho que as 
Ciências é uma área muito ligada à prática muito . muita área 
experimental, eu acho que sempre trabalhei essas áreas, embora agora os 
nossos alunos tenham aulas desdobradas com a Física-Química,…. Mas 
eu acho que  já fazia isso mesmo quando eram grandes grupos, é como lhe 
digo eu acho que não mudei muito. Já era muito activa naquilo que fazia na 
minha área das Ciências, por isso não foi a legislação que veio alterar a 
minha prática. Se calhar a nível informático, isso sim, hoje dá mais para 
recorrer à informática, mais a esse nível. Agora acho que continuei  a dar as 
minhas aulas, sempre recorrendo muito à observação, à experimentação 
muitas (sempre que possível)  saídas da Escola, porque as Ciências 
aprendem-se muito fora da Escola, nesse aspecto sou apologista disso e levo 
os alunos  sempre que possa em visitas de estudo, a Eventos a Exposições. As 
Ciências  aprende-se muito lá fora, fora das 4 paredes, dentro da sala de aula é 
como lhe digo, eu acho que já trabalhava muito com base na observação, na 
experimentação, .. continuei a ser a mesma, apesar de tudo estar um 
bocadinho diferente e também sei que quando comecei .a dar aulas não 
era bem assim, mas isso é um bocadinho nostálgico, habituei-me a 
trabalhar dessa maneira e acho … sei lá..  

O facto de os professores ensinarem para as competências, isso não a 
obriga a modificar o método, já vi que não. Não pensa nessa questão?    

Toda a vida trabalhamos competências, como é evidente. Eu nunca fui uma 
professora, (talvez por ter sido orientada nesse sentido) de na aula expor só os 
conteúdos, gosto de conversar com os alunos e gosto muito da parte prática, 
sempre gostei, aprendi as Ciências pela parte prática, desenvolver 
competências as pessoas têm que aprender a saber fazer, não é só saber, 
as pessoas têm que aprender a saber fazer e como eu lhe digo eu acho 
que sempre trabalhei assim. Mesmo quando ainda não falavam de 
competências, já trabalhava, talvez possa dizer que não tanto, já trabalhava 
muito com os alunos nesse sentido, as Ciências é uma área muito boa para 
trabalhar competências. Para ser sincera acho que não mudei assim muito . 
.Os conhecimentos precisam de ser trabalhados para aprender a fazer, eu 
acho que em Ciências têm que aprender a perceber, porque é que é assim, eu 
acho que sempre trabalhei as competências se calhar sem saber que estava a 
trabalhar competências, não se falava nisso. 



Acho que .. trabalhar por aí fora, trabalhar no dia a dia, adaptado à vida 
real ao dia a dia . Exemplos do dia a dia, só assim é que se pode estar 
sempre a evoluir , sempre em evolução. As Ciências estão sempre em 
evolução sempre a evoluir. E acho que consigo porque os alunos gostam 
das minhas aulas.  

Silêncio… 

Tenho consciência que os alunos gostam das minhas aulas, o que é preciso é 
motivá-los para isso …silêncio… isso parte de cada um de nós … Um 
professor tem que motivar os alunos e eu acho que consigo. Talvez até 
pela minha maneira de ser. A preocupação deles é saber se eu no ano 
seguinte vou ser professora deles. Temos que ser mais subtis,  essa atitude 
que é que alguns professores com um pouco mais de idade ainda não deram a 
volta, … os alunos sentem. As pessoas tem que mudar as suas atitudes. Há  
professores que continuam a dar as suas aulas como à vinte anos atrás, 
pronto.. mas .. não se pode. Os tempos também mudaram um bocadinho, em 
termos de relacionamento com os alunos e também é preciso mudar os 
métodos que é aquilo que estávamos a falar, não é? Eu como já comecei um 
bocadinho assim, talvez pela minha maneira de ser, acho que não precisei 
de mudar muito, mas sei que à colegas que precisavam de mudar os seus 
métodos, para puder responder de outra maneira aos interesses dos 
alunos,  porque acho que às vezes os alunos não têm interesse por uma 
disciplina ou não se sentem motivados para aquilo, porque também não à 
da parte do professor uma atitude de os motivar ou de lhes mostrar que 
aquilo é inportante e eu tenho a sorte de as Ciências serem interessantes 
e acho que para mim também é uma mais valia. Lá está há sempre um ou 
outro que às vezes ( silêncio ) .. que ..bem , que consigo. 

Se calhar Português é diferente a Matemática, também é diferente há sempre 
aquela aversão à Matemática, Porque será? Exactamente, eu costumo 
dizer, a matemática é um jogo, portanto tem de se aprender a jogar, 
aprendendo a joga,r depois acho que é a prática é um bocadinho isso, 
mas primeiro tem de se aprender a jogar.. É evidente que a motivação é 
muito iimportante hoje em dia. 

Agora entendo que a motivação é extremamente importante, as pessoas 
têm outros interesses fora da Escola, não é? …. Com aquelas tecnologias 
todas as PSP, as playstation que não existiam à uns anos atrás e por isso eles 
agora têm sempre a tendência .. Há outras coisas que eles gostam de saber, 
portanto a Escola precisa de cativar para isto aqui, vamos esquecer  as outras 
coisas, não é? E fazê-los trabalhar portanto acho que os professores devem ter 
isso em atenção, dar-lhes outras coisas aqui na Escola que os levam a tentar 
quando chegarem a casa .. .  

Os alunos deviam estudar na Escola ou em casa? 



Os alunos só deviam estudar na Escola, em casa é para descansar 
(silêncio). Porque eles já passam muito tempo na Escola e portanto é na 
Escola. É uma sobrecarga muito grande de disciplinas e lá está, não sou 
muito de mandar fazer trabalhos de casa, de vez em quando lá vou e 
mando trabalhos de caso mas acho que.. Os miúdos acabam por se perder 
um bocado. Na sala de aulas estamos ali para trabalhar. Como eu disse à 
bocadinho, os alunos com mais dificuldades têm que ter um trabalho extra, 
esses têm de fazer um esforço maior, mas acho que nesta Escola se os 
alunos estiverem motivados interessados e souberem o que estão a fazer, 
em casa é para ficar pelo caminho… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 8 

 

Coordenadora de Directores de Turma 3º Ciclo 

30 Anos de serviço. Professora de Português e Francês. 

Escola Secundária c/ 3º ciclo – Não Problemática - ESC 

Entrevista realizada às 17h30m do dia 26 de Setembro de 2011. Num gabinete 
da Escola 

 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 

A adequação curricular em que perspectiva?  
- A adequação curricular de acordo com o Dec. Lei 6/2001, isto é, realizar 
a adequação curricular de acordo com aquilo que pretendemos e que se 
realiza na sala de aula. 
É assim. Eu lecciono Português e Francês, a adequação curricular que eu 
faço é no âmbito do P.C.T. , o que é possível fazer dentro do ensino básico e 
aquilo que eu faço é então, nesse âmbito, lecciono a disciplina. Aqui na escola 
nós conseguimos adequar, porque nós reunimos periodicamente os 
conselhos de turma, chamadas reuniões de coordenação pedagógica, 
exactamente para a adequação curricular, propostas curriculares, das 
várias disciplinas e para elaborar o P.C.T., que é digamos o ponto alto, mais 
alto, ou o objectivo final a desenvolver nessa chamada adequação curricular, 
que está a questionar. 
Dentro do possível nós reunimos, cruzamos todas as estratégias, 
detectamos dificuldades da turma, a primeira coisa é detectar as 
dificuldades da turma, diagnosticando as dificuldades, após de conhecer 
o tipo de turma que temos e depois vamos desenvolver estratégias 
adequadas então a essa turma, a esse grupo de alunos que temos e 
depois conseguimos ainda (isto tudo ao longo do ano), fazer 
ajustamentos, obviamente, mas as reuniões que são periódicas como eu 
disse, . …e  ainda conseguimos  muito dificilmente realizar a chamada  
interdisciplinaridade (silêncio) 
 
-Disse que realizava reuniões periódicas, realiza a primeira logo no inicio 
do ano? 
Logo no inicio do ano. Fazemos o preâmbulo. 
Mas reúnem em equipa pedagógica? 



Não. A equipa pedagógica é o conselho de turma que reúne 
periodicamente, na maioria das turmas dá para 3 reuniões por período, essa é 
uma calendarização que é feita logo no inicio do ano em articulação com um 
elemento da direcção que está mais ligado ao básico fazemos a 
calendarização para todo o ano, assim as pessoas sabem todas que no ano 
vão ter aquelas reuniões para a realização do P.C.T., que também está nesse 
diploma, como sabe… 
- Com os seus alunos como procede, referiu que existem implicações 
definidas no P:C.T., mas numas turmas dá uns conteúdos noutras dá 
outros? Afinal o que é que altera? 
 Não. Nesse aspecto não, ora vamos lá a ver. Nós fazemos assim: a nível de 
grupo de disciplina – O professor de Português, faz uma planificação, essa 
planificação é feita por período e aí sim reunimos logo no inicio do ano, 
as equipas, os professores daquela disciplina reúnem-se e fazem uma 
planificação, dentro dessa planificação tentamos cumprir o que está 
calendarizado por períodos. Obviamente que essa planificação vai para o 
P.C.T. Dou o exemplo deste ano. Tinha 2 turmas do 9ºano, existe uma 
planificação feita pelos professores de português em que os professores, iam 
dar aquela planificação, ou iam transmitir iam adequar as suas aprendizagens 
naquela planificação, seguindo o programa, atenção, que os professores têm 
de se cingir a um programa. Eu tive 2 turmas, uma é melhor do que a outra, 
tive que realizar adequação curricular, mas eu tive que leccionar, eu tive 
de cumprir a minha planificação. Ora o que é que aconteceu? Eu cumpria 
de maneira diferente, levei estratégias diferentes para cada turma. Na 
turma com mais dificuldades, foi mais lento, na turma que tinha menos 
dificuldades foi mais rápido e aí, posso-lhe dizer que nesta turma consegui 
fazer outras coisas que não estavam na planificação, como era uma turma 
melhor! Agora essa planificação é para cumprir, e é a mesma. A minha 
colega que tinha outras turmas do 9º ano deu a mesma planificação. Agora, 
por etapas e caminhos diferentes, com estratégias variadas, dado que a 
turma, as as turmas são diferentes obviamente, mas eu não dou uma 
matéria diferente numa turma e uma matéria diferente noutra, agora 
lecciona essa matéria é com estratégias diferentes.  
Na turma com mais dificuldades, por exemplo, recorro a fichas de 
trabalho com mais frequência (isto é um exemplo), mas a pergunta que me 
fez é objectiva a planificação é a mesma para todas as turmas.    

 

2- De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 

Como lhe estava a dizer, a nossa escola, nas reuniões de coordenação 
pedagógica para realizar o P.C.T. .Há depois uma das reuniões onde a ordem 



de trabalhos refere a articulação disciplinar. É tentada a realização de 
actividades que se coadunem com várias disciplinas, é difícil? É. Estamos 
com muita dificuldade para fazer isso, mas em alguns aspectos consegue-se, 
portanto a interdisciplinaridade quer em actividades realizadas fora da escola 
quer em actividades realizadas dentro da escola para a turma. E às vezes em 
coisas simples.Por exemplo, este ano a minha turma teve no âmbito da 
disciplina de geografia e Área de Projecto, (a tal Área de Projecto que vai 
acabar), trabalharam interdisciplinarmente porque a Geografia trabalhava 
as qualificações profissionais e no final do 9º ano, os alunos são 
confrontados com a necessidade de terem uma opção para o 10º ano, de 
escolherem uma área.Os alunos pesquisaram na AP as profissões e o 
Português também participou porque eles depois fizeram um Workschop,  
tiveram que apresentar ( foi muito engraçado ), numa actividade fora da 
escola tiveram que apresentar na Alfandega (no museu das telecomunicações) 
em televisão e rádio e a Professora de Português entrou porque ajudou-os a 
construir textos, a rever textos, a planificar textos, isso é possível. Não é de 
todo fácil, nem sempre pode ocorrer, mas tentamos, realizar 
coordenação… articular. Qualquer dificuldade por vezes é um trauma e os 
programas... Por exemplo têm um caso muito concreto. - Os descobrimentos. 
Em Português, no nono ano é quando se dá os Lusíadas. Eu como é que 
consigo articular com a História, se os descobrimentos são dados no 8º ano? 
Está a ver, que é difícil. Só vai ser, às vezes com algumas dificuldades aí a 
questão, faziam-se coisa muito engraçadas, mas às vezes não se consegue. 
Isso tem  a ver com quê? Também com os programas só que os programas por 
vezes não se coadunam, portanto é difícil. Mas temos conseguido fazer 
algumas coisas. A Biologia com a Física,  as Ciências com a Físico-química, 
conseguem, realizam coisas muito  engraçadas.  

-O P.C.T. anda a reboque, ou é o guião daquilo que se vai fazer na 
turma? 

Essa pergunta é difícil. Eu tenho uma opinião formada sobre o que é o 
P.C. T., que se calhar não vai ao encontro daquilo que vem na teoria, nos 
livros. Ele deveria ser o centro o núcleo donde se constrói, o guia, 
mas muitas das vezes vai a reboque. 

-É uma espécie de memória onde se regista tudo o que é realizado 
na turma? 

Sim. E é um projecto que está sempre em aberto, sobretudo isto é um 
projecto que tende sempre, mas isto já foi dito, é um projecto que tende 
sempre à melhoria da turma. A construção deste projecto pretende o 
quê? Melhorar as aprendizagens dos alunos da turma, isso é muito 
simples de dizer, fazer é mais complicado, a filosofia de um projecto 



curricular de turma é este. É Trabalhar num projecto, a partir dos 
professores da turma em conjunto com os alunos, sempre na perspectiva 
da melhoria, faz-se por um patamar, talvez nós … o que eu falei à pouco 
e depois vai-se consolidando, vai-se adaptando. Mesmo as actividades 
que são feitas e se forem interdisciplinares, tanto melhor, são sempre na 
perspectiva de melhorar a aprendizagem dos alunos. Portanto o P.C. T. 
de uma turma nunca é igual ao P.C. T. da turma ao lado, sobretudo, a 
reboque não diria, mas tem de seguir as características da turma.  

- A Escola não tem um guião do P.C. T.? 

Nós temos um modelo. Há um modelo onde nós.. (ao princípio na 
escola.. se calhar eu mudei esse .. porque eu não fui Coordenadora do 
Básico sempre) . A partir do momento em que eu fui Coordenador (O 
nosso projecto é construído com muitos papéis, muita coisa, que às 
vezes não valia, e a escola vive.. uns tempos diferentes uns melhores 
outros piores ),tentei desenvolver um que fosse uma forma mais prática, 
mais objectiva e então eu criei um modelo e esse modelo tem tudo, nós 
ali, na tal memória, conseguimos escrever, as actividade tudo aquilo que 
vamos construindo. Eu fiz uma proposta à Escola desse modelo e foi 
adoptado. Portanto construímos a partir desse modelo e aí 
registamos tudo, claro que tem sempre mais coisas que podemos 
acrescentar.. mas ali está um modelo em construção, nós ali 
registamos tudo o que tratamos, as estratégias, as actividades, os 
apoios que damos, tudo isso. 

-Os professores tem os alunos do 7º ao 9º ano? 

As continuidades, em princípio são um critério, o primeiro critério para a 
distribuição de serviço dos professores, aliás é aprovado em Conselho 
Pedagógico, e portanto é assegurada em princípio a continuidade, nem 
sempre é possível. 

- O P.C. T. transita para o ano seguinte? 

Sim. Nós temos um dossier onde está esse modelo, a construção 
vai até ao final do ciclo. Mas nem sempre, os professores acompanham 
a turma do 7º ao 9º ano. Nós tentamos. Nem sempre é o mesmo DT, 
nós tentamos dar continuidade quando as coisas correm bem. 
Quando as coisas não correm bem nós temos de corrigir, depende, 
às vezes consegue-se.   

    



3- E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares. 

A cooperação na disciplina. Nós praticamos ambas. Há sempre 
constrangimentos nessa cooperação, nós tentamos, mas existe um equívoco, é 
estranhíssimo. O sistema de ensino, não permite muitas das vezes. Eu diria a 
falta de autonomia das escolas, não permite às vezes que os professores 
cooperem tanto como desejavam. Porquê? Por causa dos horários, não 
é?E nos últimos anos com a imensidade de tarefas que temos de realizar 
na escola, variadíssimas, com as 25 horas que os professores são 
obrigados a fazer, com o horário não lectivo a cumprir, mas a fazer outras 
coisas que não são directamente ligadas com o ensino da sua disciplina. 
Este era um grande objectivo, mas uma grande impossibilidade, não se faz 
mais ainda, porque nós não temos um horário que permita e portanto a 
cooperação que existe entre professores, estamos a falar dos professores, por 
exemplo, de português, faz-se muito bem, começa logo com a planificação 
anual, mas ao longo do ano essa planificação pode vir a ser alterada.. Muitas 
vezes é a correr nos intervalos, ou então, num encontro de 10` ou 15`, sempre 
a correr para fazer as tais tarefas e portanto a cooperação é muito interessante, 
mas ..é muito importante, por exemplo que os professores de Português que 
leccionam as turma do 9º ano se  encontrarem… nós temos aqui na escola 
outras modalidades,  muitas das vezes é presencial, outra das vezes é para 
fazer on-line.. Estes encontros não são possíveis.  

A outra cooperação de que me perguntou, a cooperação multidisciplinar 
faz-se um bocadinho mais, está a ver. Porque temos as tais reuniões de 
coordenarão pedagógica que nesse aspecto são importantes para isso e as 
reuniões de grupo disciplinar e de departamento, uma vez por mês. 
Departamento, uma vez por mês, mas nem sempre também. Mas estas 
reuniões multidisciplinares, talvez se realizem para a coordenação pedagógica 
e para a realização do P.C. T., não mais …( silêncio ) E depois as reuniões de 
avaliação, os professores estão lá, formalmente estamos reunidos. 

-Referiu a falta de autonomia da escola. Mas não é a escola que prepara 
os horários dos professores?  

 Claro! Mas há legislação para arranque do ano lectivo, que vai articular toda 
esta dinâmica, portanto não se pode sair daquilo que é estipulado, não é? E 
digo-lhe com letras gordas, NÃO HÁ AUTONOMIA NA ESCOLA, a escola 
não tem autonomia, falou-se já no anterior Governo, na penúltima Ministra 
falava e até quando, falava-se nos contratos de autonomia, aliás já nos diziam 
que a avaliação externa (que agora vamos ter outra vez). A escola Secundária 
já foi avaliada uma vez e quando realizamos essa avaliação externa, 
garantiram-nos e estávamos confiantes, de que essa avaliação (era isso que 



nos diziam) era um factor que desencadeava o ganho da autonomia, uma farsa 
…, uma mentira, não foi nada disso. Os contratos de autonomia serviram a 
umas 30 Escolas aqui na zona Norte e parou, a nível Nacional e parou. .. Essa 
avaliação que nós fazemos, mas compete a aos dinamizadores da 
máquina...Parou mesmo, portanto falava-se nisso. Agora o novo Ministro ( Prof. 
Nuno Crato), eu já tenho lido algumas coisas, no domínio da Educação fala em 
relançar novamente os contratos de autonomia, está parado. Não é ludibriar, 
nós não temos autonomia.  

È uma dificuldade muito grande. Eu lamento isto, mas é uma dificuldade, 
porque as pessoas estão longe da realidade, nós não temos autonomia 
para fazer nada, absolutamente nada, ainda agora na questão da 
elaboração de turmas, por exemplo, tem de ser aquele número de alunos 
máximo e acabou é assim obedece a regras, mesmo a atribuição dos 90 e 45 
minutos, pronto agora já, este novo Ministro veio dizer uma coisa que já dá 
uma luzinha ao fundo do túnel, com mapa curricular novo, já vem lá uma alínea 
em baixo, que permite, consoante as Escolas quiserem optar  por tempos 
lectivos de 90 ou 45 minutos, mas não é isso que nós queríamos. Eu acho que 
ele vai lançar aí para o ano algumas modificações, agora não tiveram tempo. 
Quando falo em aulas não falo em 90 minutos, mas em 45`que é o mínimo, 
mas em aulas de 50 a 60 minutos, é que nem os 90 nem os 45`, nem uma 
coisa nem outra, estão as duas mal, mas além de dar alguma autonomia, 
a escola pode escolher ou 90`ou 45` … mas não é isso que a gente 
pretende.   

 

4- Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

Eu não mudo as minhas práticas consoante os decretos. E portanto, é 
assim.. Tem mudado alguma coisa, mas não tem a ver com o decreto,  

Mudou uma coisa de certeza. A nível de exigência, eu sentia com muito 
mais exigência, porque também exigia mais, continuo a exigir, mas acho 
que, nós tínhamos alunos diferentes, as massas humanas vão se 
desenvolvendo e portanto eu acho que mudei o meu próprio envolvimento em 
relação aos alunos, não é que eu não esteja lá, estou lá, eu fui ver por exemplo 
testes antigos, não têm nada a ver com os testes que faço agora. Há uns anos 
uma pessoa era mais exigente do que o que se passa hoje, lá está tive 
que adequar, portanto aos alunos, ao nível de conhecimentos que eles 
tem, porque eles também vão baixar a esse nível. Agora é diferente, tem 
havido alterações na minha prática, a disciplina, por exemplo, eu continuo a 
ser uma pessoa muito exigente, sou, sempre fui, mas sou capaz de já 
tolerar alguma coisinha, uma piada, por exemplo, de resto não vejo assim 
grandes mudanças das minhas práticas. O diálogo com os alunos, sei lá 
talvez aquela abertura, talvez haja maior abertura aos colegas,.. já não e à 



cooperação multidisciplinar, essa é um dos casos de mudança, talvez, . 
Talvez agora haja uma maior abertura, mas isso também mudou a prática 
lectiva, porque partilhamos mais, mas não vejo assim que eu mude a 
maneira de leccionar, claro que há uma inovação que são as tecnologias 
de informação, não me vejo aqui há uns anos a usar projector multimédia ou 
internet, portanto é capaz, aí a prática muda, tenho que dizer que sim e aí a 
utilização de novos recursos ajudou. 

Eu estou aqui nesta escola aos 10 anos. Quando vim para cá   fiquei com uma 
turma de humanidades, que não têm nada a ver com as turmas que temos 
agora, eram turmas boas muito boas, com alunos bons e humanamente 
diferentes, mas as turmas agora não tem a ver com o que era antes, tem a ver 
com a mentalidade, tem a ver com o conhecimento que têm, tem a ver com a 
sociedade onde estamos e onde eles estão e daí que nós, professores 
adaptemos a nossa maneira de ensinar, aos alunos que temos. São alunos 
com menos competências. Se calhar têm outro tipo de conhecimento, percebe? 
Tenho a certeza a nível tecnológico, a nível informático, a nível digital, não é? 
Mas não têm outros, que os outros tinham, têm outras competências…, mas 
também falha o resto, outros saberes, os interesses também são outros, pôr 
um aluno a ler hoje em dia é muito mais difícil do que antigamente, mas 
não me posso queixar muito!. Este ano eu tive alunos de 9º, fizeram os 
exames nacionais e os alunos portaram-se bem, acima da média Nacional. 

-Referiu que os professores não tinham liberdade e que a Escola não 
tinha autonomia, o decreto 6/2001, que ainda está em vigor, refere que o 
professor pode ser gestor curricular, quais são os constrangimentos que 
o impedem dessa função? 

Não é possível com os programas que estão em vigor neste momento. 
Com o novo programa de Português que vai entrar em vigor no próximo ano 
lectivo, sim senhor. Mas não é o professor que é gestor de currículo, é que 
à uma equipa que trabalhou a nível ministerial na Dgidc, que vai 
implementar este programa de Português, na Matemática não, mas nunca 
jamais essa frase emblemática que proferiu de que o professor é um 
gestor de currículo, é um vazio, é o vazio das Ciências da Educação, não 
é pelo que diz o decreto.  

Nós somos gestores de papéis 

Os teóricos da Educação, não sabem o que é uma turma, não sabem o 
que é uma Escola. Nós vivemos mergulhados em papeis. Nós neste momento 
estamos a gerir papéis. Eu digo-lhe uma coisa, nunca a escola esteve tão 
invadida de papéis. 

-Referiu que resolviam muitas situações de forma informal, no corredor, 
na sala de professores. 



Eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho um colega Director de turma a quem 
perguntei como Coordenadora quando é que fazia a reunião de turma, 
respondeu-me: -  “a minha reunião foi feita à bocadinho”. Ele conseguia às 
vezes em 10`, 15` (no intervalo) juntar os professores da turma e conseguia 
resolver muitas questões, que estavam em cima da mesa para resolver, porque 
nós temos sempre problemas para resolver e ele dizia: - “a minha reunião foi 
feita à pouco, hoje já ganhei o dia, resolvia ali uma série de coisas, era 
uma pessoa pragmática também. Não é nem de longe nem de perto a ideia 
que temos que ter para gerir o P.C.T, mas é importante. que ele percebia os 
objectivos, nós muitas vezes não temos tempo. Portanto esse contacto resulta, 
essa troca de informações nos intervalos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 9 

 

Coordenadora de Directores de Turma 3º Ciclo 

25 Anos de serviço. Professora de Português e Francês. 

Escola Básica, 2º e 3º Ciclo – Escola Problemática - EBB 

 Entrevista realizada às 9h do dia 1de Setembro de 2011. No gabinete dos 
Directores de Turma.  

 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 
 

Nós fazemos o PCT. Fazemos esse projecto de acordo com as 
características da turma, com os dados analisados a partir do 
levantamento do Director de turma com as características da turma de 
acordo com o conhecimento dos PCT dos anos anteriores, dos 
processos individuais dos alunos, de acordo com o conhecimento que 
os professores já têm dos alunos dos anos anteriores. Para além disso 
fazemos o diagnóstico e a partir daí construímos o PCT, com base no 
resultado de todas estas informações. Muitas vezes fazemos as 
adaptações para alguns alunos muito específicos e são mais gerais em 
relação à restante turma, procuramos que seja, que o nosso projecto 
esteja de acordo com o da maior parte dos alunos da escola, não vamos 
afastarmo-nos assim tanto, turma a turma daquilo que é visível em toda a  
escola, mas a forma como abordamos os alunos é diferente, conforme as 
características que eles tenham. 
Fazemos uma avaliação formativa, com constantes verificações do 
ponto situação, ver como é que os alunos estão a reagir e dessa forma 
nós conseguimos chegar a muito mais alunos se não, não tínhamos os 
resultados que temos agora. Temos uma Escola com características muito 
especiais, com alunos muito difíceis, com alunos que não têm rede nenhuma. 
A maior parte deles não tem sequer condições para trabalhar em casa e 
por isso nós precisamos de assegurar que esse trabalho seja feito na 
Escola, o mais possível e que consigamos fazer com que eles tenham 
aprendizagens significativas na Escola, recorrendo sempre que possível 
áquilo que eles teriam que fazer em casa, porque em casa eles não podem 
fazer. Em relação turma a turma, nós já temos uma realidade que é um pouco 
diferente da realidade das outras Escolas.   
 



Nessa adequação cabe fazer alterações curriculares? 
 
Em alguns casos sim.Temos o caso dos alunos que são da educação 
especial e depois há alunos que têm necessidade de adequação específica. 
Alguns podem ter terapia de fala porque têm problemas a esse nível. Mais no 
1º ciclo, porque aqui nós não temos direito. Estamos a procurar fazer uma 
intervenção precoce, que é quando ela é eficaz, perante uma escassez de 
recursos que é evidente. Fazemos muitas vezes adequações, para alunos 
que têm necessidades específicas, embora não se enquadrem no ensino 
especial, porque não preenchem totalmente os requisitos, no estudo 
feito. A adequação é feita de muitas maneiras. Nós podemos ter apoio 
específico individualizado. Há turmas mesmos que estão com um 
currículo especial, este ano vamos ter duas e mesmos a nível da 
abordagem que temos com os alunos, professor a professor ou a turma 
ou professores em geral, nalgumas disciplinas ou em todas dependendo 
daquilo que é o problema do aluno. Nós procuramos um bocado uma 
pedagogia diferenciada e o ensino individualizado no possível. Um 
professor de Geografia para ter horário completo tem de ter 9 turmas é 
escusado  pensar que ele poderá fazer muita coisa em relação a alunos 
específicos, é matematicamente impossível ter tempo para isso. 

 

2- De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 

De vária maneiras. Há um ponto do PCT, que exactamente fala das 
articulações, nessas articulações nós procuramos fazer ao nível dos 
conteúdos, para conseguir ver aquilo que cada disciplina faça, o que está 
a ser trabalhado, para ajustarmos na altura em que trabalhamos os 
conteúdos, mas de facto a outro nível aí encontramos um problema. Os 
programas não estão feitos de forma adequada para isto. Isto pode não ter 
implicações a este nível mas depois não é possível dar o programa. Não é 
possível inteiramente.  

Á outra articulação que fazemos e vamos deixar de fazer é a que estava ligada 
à Área de Projecto. Na Área de Projecto nós procurávamos efectivamente, 
criar um ponto de encontro para a abordagem das várias disciplinas e o 
desenvolvimento das competências gerais, aquelas que estiverem mais 
em falta, porque de facto era uma forma de o fazermos de forma a que 
não ficasse confinado à disciplina.  

E ainda fazemos articulação quando para desenvolvermos determinadas 
competência que notamos mais em falta nos alunos e na turma em geral, 
realizamos actividades que podem ser na Escola ou fora da Escola, visitas de 



estudo mas não só. Projectos que se realizem aqui, e aqui realizamos imensos 
projectos. (há determinadas disciplinas que são privilegiadas para dinamizar 
esses projectos, normalmente as  Ciências da Natureza, também línguas às 
vezes para determinada organização cultural em relação a outras realidades 
culturais, temos o projecto eco-escolas muito dinâmico, temos imensos 
clubes também aqui na escola e várias outras disciplinas que também 
dinamizam bastante aqui a Escola, Educação Física, as disciplinas 
práticas, a Educação Tecnológica, as TIC .e Educação Visual 

Aproveitamos as visitas de estudos para articular com várias disciplinas 
com vista a integração no PCT no PEE, com a identificação da 
problemática que foi apresentada de acordo com a turma e das 
características dela, em geral e depois na articulação com as diversas 
disciplinas, procuramos sempre criar trabalhos comuns. Estou a lembrar-
me de uma visita de Português, uma ida ao teatro, vai o Francês também e 
vamos aproveitar para estudar o passé composé, para contar depois numa 
carta, que também faz parte do trabalho de Francês, do programa, uma carta 
em Francês a descrever como foi a visita, com horas de chegada, etc. 
Tentamos integrar o máximo possível as disciplinas em todas as actividades 
que se realizam, a partir quer das disciplinas quer da Escola em actividades 
mais gerais e isso resulta bastante. Assim os alunos verificam que as 
disciplinas não são estanques que os conhecimentos e as aprendizagens 
são situações, são para nós, em termos de mundo, . e isso é muito 
importante para eles. 

À pouco começou por perguntar, como é feita a articulação? E depois temos 
várias realidades de articulação com a educação especial, temos os 
professores de Educação Especial, embora o decreto, peça informações ao 
responsável pelo programa, mas de qualquer forma, orienta e dão indicações 
sobre determinado aluno, de forma a que os professores saibam como devem 
orientar o trabalho em relação aquele aluno, temos articulação com os 
professores que podem ser assessores, de Língua Portuguesa e de 
Matemática, tivemos na sala de aula o assessor com outro professor, e por isso 
também articulação a esse nível, com os Tutores, feita principalmente 
através do Director de Turma, os clubes, a biblioteca, muita articulação com 
a biblioteca. No inicio do ano faz-se uma reunião de coordenação com os 
Directores de Turma e são dadas essas informações todas. O que é que os 
D.T. têm à sua disposição para desenvolver o seu trabalho com a turma. Há 
também os planos de acção de D.T. que é feito todos os anos, e que já 
apontam para todas as articulações que podem ser feitas de acordo com 
o P.E., que nós temos, em função dos objectivos e da resolução das 
problemáticas incluídas no P.E: e tudo o que nós podemos fazer,.. como 
D.T. para resolver essas problemáticas para atingir os objectivos e as metas, 
para o projecto, poder avançar, articulação. E também fazemos articulações 



depois com entidades externas à escola, porque temos alunos que nós 
sabemos que as frequentam, havia um centro aqui que apoiava os nossos 
alunos. 

Fazem articulação vertical? 

Bastante, até! Porque para além de ter assento no CP, agora no inicio do ano 
quando nós que fazemos as turmas, já vem do final do ano lectivo anterior. 
Formamos as turmas do 5º ano de acordo com as indicações dos 
professores do 4º ano, porque eles fazem as turmas aqui comigo. Para 
além de nós termos sempre um documento onde se fazem as especificações, 
esse tipo de  documento não é o aprovado em CP, é mesmo a informação de 
cada professor vai dando, no caso do 1º Ciclo, sobre a elaboração das turmas 
para o ano seguinte. Os PCT do 4º ano vêm para aqui, para nós podermos 
através deles prepararmos, para acolher os nossos alunos, ver como 
podemos dar continuidade a esse trabalhos, falamos com os colegas, 
para nos ajudarem a ver qual é a melhor maneira de trabalhar com 
determinada turma, quais são as características e a para além do relatório 
que passa de umas Escolas para as outras, com aquilo que é mais 
pertinente. Normalmente ao longo do ano fazemos um feedback, mesmo nos 
CP, nós estamos sempre a ver o que se passa em todos os ciclos. Mesmo nas 
Escolas que não estão agrupadas nesta Escola, porque nesta Escola pensa-se 
em vários ciclos. 

     

3- E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares. 

Acho que é bastante boa, temos um relacionamento é muito bom. Dentro 
do grupo disciplinar, é mais difícil um pouco porque se calhar, temos reuniões 
de grupos disciplinares todos os meses, claro que, não estou a falar bem, 
temos todos os meses reuniões  do Departamento e a partir do momento em 
que o Departamento passou a ser tão grande, notou-se que houve uma 
degradação do trabalho dos colegas dos grupos disciplinares, porque é 
demasiado,  nós temos a reunião com professores de línguas, é uma 
reunião que acaba por ser uma reunião  em que a Coordenadora procura 
depois fazer sempre grupos de trabalho, mas a não ser que estejamos 
sempre a reunir para além disso, é um bocado complicado nós criarmos 
momentos para estarmos a trabalhar por grupos, nós não temos Delegados de 
Grupo é só uma Coordenadora de Departamento, portanto aí acaba por haver 
uma…diluição no Departamento (isto é uma opinião muito pessoal), eu tenho 
neste momento também uma situação um bocado à parte, porque o meu grupo 
é um par,(risos). Eu estou com o Francês com outra colega, não posso 



dizer, antes não era assim ( eu sou Professora de Português e Francês), 
estou a trabalhar com o Francês à alguns anos aqui, normalmente sou 
eu e uma colega, é claro que também não posso realizar reuniões 
apesar de estar muitas vezes com ela, porque é uma colega 
contratada. Encontrava-me frequentemente com ela, discutíamos, 
trocávamos materiais, assim funciona bem, é bom, agora eu não sei 
se é possível,  até que ponto os outros poderão fazer a mesma 
coisa. De facto antes havia uma Coordenadora, havia os sub-
coordenadores, havia um coordenador de Línguas, depois os sub-
coordenadores, e agora deixou de haver sub-coordenadores e agora 
deixou de haver coordenadores de línguas, o departamento também foi 
alterado e acho que se perdeu um pouco aí, como digo, eu não sou a 
melhor pessoa para ajuizar. 

A nível dos Conselhos de Turma, estes têm cada vês mais horas 
para reunião, apesar de não reunirmos semanalmente. Para reuniões 
semanais só se fosse incorporado no nosso horário da componente de 
Estabelecimento, e aí como era possível fazer o resto de actividades que 
temos? Porque temos de assegurar aulas de substituição, mais, temos 
aqui um gabinete que recebe os alunos, o GAL, gabinete de apoio ao 
aluno, queríamos que tivesse sempre alguém para receber alunos que 
tiveram mau comportamento a quem os professores deram ordem de 
saída da sala de aula. Só para assegurar isso, são dois horários 
completos.  

Portanto, não podemos tirar apoio aos alunos para termos horas 
para reunir os professores. Estamos mais tempo na Escola, mas foi-
nos atribuído ainda mais serviço. Portanto não dá para tudo.  

Essa reunião mensal do C.T. permite um trabalho profícuo, ou não? 

As reuniões de 1ºPeríodo são para a organização do PCT, depois 
temos a reunião para avaliação das aprendizagens, para a 
elaboração dos planos de recuperação, para necessidades que 
foram diagnosticadas em Setembro, depois temos a reunião final de 
Período. Portanto na prática para nós fazermos um 
acompanhamento melhor ao aluno seria necessário termos  mais 
reuniões com o CT, à semelhança daquilo que é feito com os curso 
CEF, porque essas têm reuniões marcadas no horário efectivamente, na 
componente estabelecimento e aí  acho que podem de facto fazer um 
acompanhamento muito mais efectivo. 



-Têm muitos projectos na escola, como é que conseguem articular 
esses projectos todos só com uma reunião mensal? Ou são 
articulados através do contacto informal? 

Depende. Quando são projectos articulados com os clubes, tem um 
tipo de alunos e eles vão fazendo na hora do clube. Claro, que 
depois disso, nunca chegam as horas.  

Em relação aos CT os projectos que são feitos, visitas de estudos,  
trabalhos para a Escola, são coordenados na reunião de CT, mas é 
claro que muito trabalho é realizado por fora. Lembro-me de um 
trabalho das Área de Projecto que fizemos à 2 anos, não foi possível 
contabilizar as horas que os colegas tiveram que dar aqui à escola para 
levar a cabo esse projecto, muitas... muitas horas. Para se fazer alguma 
coisa que saia da sala de aula é necessário muita hora. As festas de 
Natal, todas essas actividades, não é a reunião que resolve, é o trabalho 
com os alunos que tem de sair da sala de aula, não se pode, e nos 
intervalos a conversar, etc. Entramos mais cedo, saímos mais tarde…O 
DT  praticamente não têm intervalo porque o aproveita para troca de 
informação com os outros colegas da turma. 

Há pouco focou a questão de os alunos não puderam contar com 
uma retaguarda que os ajude. Como é que resolvem isso? É na sala 
de aula que os alunos estudam?. 

Nós temos uma orientação muito forte a esse nível, de facto nós não 
podemos, em termo de conteúdos leccionar o mesmo que uma 
escola onde os alunos podem contar com o apoio em casa. Não é 
possível, porque aí é um insucesso imenso. Eles não têm capacidade 
de organização em casa, não têm condições para isso. Aquilo que nós 
fazemos é tentar contornar, esse aspecto. Procurando que tenham 
as aprendizagens mais significativas possível, mas também 
procurar que eles estudem na Escola. O ideal seria, estamos sempre a 
dizer isso, tentar criar uma sala de estudo, mas não é possível, porque 
não há logística, não temos professores disponíveis, não temos 
professores em número suficiente para pudermos assegurar uma sala de 
estudo e por outro lado o que nós fazemos é utilizar o EA, para 
canalizar essas situações, de ensino individual. Muitas vezes, 
hesitamos mandar muitos trabalhos de casa. É necessário. Porque 
para mim é impossível um aluno aprender, seja o que for, se não 
fizer um estudo individual... Eu própria quando vou a uma acção de 
formação, se eu não passo os olhos pelo que estive a trabalhar naquela 



sessão, varresse-me da cabeça. Então procuramos canalizar trabalho 
para EA, das diversas disciplinas é uma das coisas que fazemos, 
nos CT, procuramos ver o que os alunos podem fazer no EA, 
procuramos ver quais as disciplinas que estão mais em falha. E se 
um aluno está um pouquinho mais atrasado em relação aos outros, 
procuro que trabalhe em EA, vai realizar trabalho de recuperação. Os 
alunos levam para o EA, trabalho específico, diferente, de acordo 
com o que são as falhas deles para depois me apresentarem. 
Apresentam, eu levo para casa e corrijo. Não posso estar sempre na 
aula a repisar coisas que os outros já sabem, não vou sobrecarregar 
a turma toda os alunos que estão um pouco mais atrasados tem que 
fazer um esforço suplementar. É escusado estar a querer que 
alguém que não tem o que comer, vá pensar comprar um carro. 

 

4- Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

Tinha que ir ler o que é que diz o decreto para verificar o que é que 
mudou nas minhas práticas. Não me lembro o que é que estava em prática 
no anterior. A verdade é que independentemente do Decreto, há uma coisa 
que eu sempre vi nos professores. Têm uma preocupação muito grande 
em que os alunos tivessem a melhor aprendizagem possível, os melhores 
resultados possíveis. Com PCT, sem PCT, nós temos no inicio de cada 
ano lectivo, começamos por fazer uma caracterização das turmas, sempre 
fizemos a caracterização dos alunos. Nas reuniões sempre procuramos 
fazer um plano sobre aquilo que podemos desenvolver e aquilo que não 
se podia fazer, não quer dizer que não fosse feito o trabalho. As 
articulações não fazíamos desta forma efectivamente. Não havia a 
preocupação de procurar articular as matérias das diferentes disciplinas. 
Procurávamos quando havia visitas ou actividades, que todos levassem os 
professores a participar.  

O que de facto eu noto de diferente, havia um ensino quase centrado na 
avaliação de testes e que agora não é assim. Há uma responsabilização 
maior dos professores pelos resultados dos alunos. O professor aplica-se 
muito mais na recuperação dos alunos, do que fazia antes. Eu lembro-me 
que há uns anos atrás quando um aluno não estudava, não estudava, e agora 
não vejo isso assim. Acho que há uma forma de trabalhar nas escolas de 
procurar ver aluno a aluno o que se pode fazer por ele de modo a que 
todos os alunos atinjam o sucesso Existe uma preocupação na Escola 
para ver aluno a aluno o que se pode fazer por ele. Claro que não se 
resolvem os problemas todos, procuramos realmente com que a escola utilize 
todos os meios ao dispor para resolver os problemas dos alunos. No entanto 



esses meios de apoio estão a diminuir em vez de aumentar. Os problemas 
sociais estão a aumentar não estão a diminuir. Nós gostávamos de perguntar 
como é possível com a redução do número de professores e do número de 
horas que é distribuído á escola para apoio dos alunos, pretender melhorar os 
resultados escolares, é um bocado paradoxal, ou nós não nos importamos com 
os resultados dos alunos. 

As aulas de 90´são uma realidade recente. Em relação a esse tipo de 
aulas não foi obrigada a mudar as suas práticas? 

Claro! Se não eles não aguentavam 90`. Continuo a ficar espantada com a 
falta de espírito científico de determinadas decisões. Tudo aponta, em 
termos de Psicologia, para o limite da capacidade de atenção do ser humano, 
depois pomos aulas de 90`, o que extravasa largamente esse limite. Para 
crianças desta idade, e então com as características destas… É claro que nós 
temos depois que diversificar a forma como damos a aula, não é só a 
necessidade  de na aula criarmos momentos muito diferentes para os 
alunos não se maçarem  mais numa fase e depois desligarem 
completamente. Mas, mesmo assim quando nós temos cada vez mais casos 
de hiperactividade declarada ou hiperactividade que não é declarada nem é 
patológica, mas de facto corresponde a uma agitação muito grande dos alunos, 
a incapacidade de concentração que cada vez está mais à vista, é muito 
difícil as aulas de 90`funcionarem muito bem. O que nós vemos é que a 
maior partes dos problemas disciplinares, me parecem ser nas aulas de 
90`. 

As aulas de 45`é mais.., eles não têm  tanto tempo para extravasarem a sua 
imprevisibilidade e sem puderem fazer disparates. Nas aulas de 90`, nota-se 
cansaço, mesmo que sejam aulas práticas… eu falo por mim. Eu falo por 
muito, numa acção de formação de 90`,por muito interessante que seja o tema, 
ao fim de algum tempo eu já me estou a mexer na cadeira e eu tenho outra 
idade, e aqueles assuntos que normalmente interessam, e eu de qualquer 
forma sinto cansaço, então alunos desta idade e com estas 
características(silêncio). As aulas de 45` por outro lado são curtas. 5 Minutos 
fazem muita diferença. Para mim o preferível e da experiência que eu tenho, 
em que desde 1986 apanhei as diferentes formas de estar na Escola, as de 
50`funcionavam por um motivo se nós tivéssemos a ter aulas de Português ou  
aulas de Francês, qualquer disciplina, se precisasse-mos de tempo para 
finalizar um trabalho, esses 10`de intervalo faz toda a diferença. Os alunos 
podem no intervalo comer qualquer coisa sair falar um bocado quando voltam 
parecem outros de novo. 45`faz diferença, aqueles 5`em que eles se sentam e 
assentam e preparam as coisas. Muitas vezes estes 45` são muitas vezes 
incluídos em mudança de sala. Uma organização de uma Escola deve ter em 
conta a necessidade de horários que é necessário para que um professor, 



tenha teletransporte e nós ainda não chegamos a isso….Aqui procuramos 
resolver da melhor maneira e funciona, mas falta-lhes o intervalo.., 

Também houve aquela mudança em termos de conteúdos para as 
competências, eu estava a lembrar-me … por competências acho que se 
criou aqui uma série de confusões. Para mim tem uma base. Uma pessoa 
só pode ter competências se conhecer conteúdos. E corresponde a uma 
certa desvalorização dos conteúdos de facto sem conhecimento uma 
pessoa não pode ter competências. Acho que é um estado para além dos 
conteúdos. Tem que ter uma boa base se não, não consegue fazer mais 
coisa nenhuma, só que há uma certa confusão.. Há uma muita dificuldade 
quando estamos a fazer uma avaliação por competências, para avaliação de 
competências, é difícil de abordar, está a fazer muita confusão mesmo … 

A abordagem por competências não interferiu nas suas práticas? 

Teve de interferir, não podia ser de outra forma. Mas de qualquer forma as 
línguas, tem produção oral e produção escrita. Nós precisamos de trabalhar 
por competências, sempre tive de trabalhar dessa forma, agora o que 
posso dizer é que eles para conseguirem fazer a transposição escrita a 
transposição oral, têm que ter conhecimentos da Língua de determinada 
forma, eles precisam de ter uma base. A abordagem pode ser diferente 
mas é necessário conhecimentos da gramática. Vamos ver por exemplo o 
quadro comum de referência da Língua Francesa... é por competências, são 
muitas mais das que nós temos aqui. Temos a competência terminológica, a 
lexical, estamos a falar disso. Isso são competência também. Saber 
determinadas estruturas gramaticais, lexicais, de modo a haver uma 
aprendizagem de estudo. Não é apenas aquilo que se pensa que o ouvido 
retém. Houve que fazer mudanças, acho que isso, os manuais precisavam de 
levar uma volta, não são muito práticos. Infelizmente temos que nos apoiar 
nos manuais porque o tempo que temos para preparar aulas.. se não 
temos alguns suportes, não sei como é, porque a exigência do ensino 
cada vez mais individualizado é cada vez maior. A tendência em olhar o 
aluno em particular, cada vez mais eu duvido disso … cá estamos nós num 
dilema a que estamos forçados a olhar em todas as direcções e então 
temos o tempo para coordenação, tempo para apoio, aumento de tempo 
de permanência na Escola isso tudo retira tempo de preparação de aulas 
e de apoio aos alunos. Não me refiro a aulas de apoio é para preparar 
materiais específicos para alunos e turmas e para levar trabalhos dos 
alunos e corrigi-los. Por vezes sentimos um dilema, vou corrigir os trabalhos 
que tenho de entregar amanhã ou vou preparar a reunião. Nós perdemos muito 
tempo aqui, vamos utilizar por exemplo o email, para os professores já levarem 
para a reunião alguma coisa elaborada, de forma a que ela ocorra, com 
aproveitamento efectivo do tempo. O trabalho é sempre o mesmo o que não é 
visível na Escola, aquilo que é solicitado que é .. dos professores com os 



alunos dá muito mais horas na Escola do que aquelas que são as 35h. Nas 
semanas boas são 40 a 50h, para concluir o que é necessário, porque senão 
não se consegue fazer aquilo que há a fazer, e isso é uma das razões que põe 
as pessoas indisposta porque eu gosto de trabalhar, mas não gosto de ser 
explorada e enxovalhada. Os professores nos últimos anos foram injustiçados, 
porque dizem que trabalhamos nada, não fazemos nada. Mas eu não estou 
aqui à espera de recompensa. Se não o que é que ensinamos ao nossos 
alunos, temos que ensinar ética ensinámo-los a não ser subservientes e a 
portarem-se com correcção e com dignidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 10 

 

Coordenadora de Directores de Turma 3º Ciclo 

25 Anos de serviço. Professora de Ciências da Natureza. 

 Escola Problemática - EBA 

Entrevista realizada às 13,30h do dia 28 de setembro de 2011. Num gabinete 
da Escola 

 

1- As Orientações curriculares prescrevem que o currículo Nacional, 
seja adequado às características das turmas e dos alunos. Como 
faz esta adequação nas suas turmas? 

A adequação curricular está relacionada com o PCT, que é o projeto para 
aquela turma. Nós, aqui nesta escola fazemos mais uma adequação do 
currículo, mais em termos de conteúdos. No desenvolvimento do 
conteúdo da disciplina. Estamos inseridos num meio sócio-económico e 
cultural muito desfavorecido, daí sermos uma escola TEIP. Apesar disso temos 
(eu posso falar deste ano concretamente), tenho aquilo que dou continuidade 
pedagógica à turma. Tenho 4 turmas: Duas turmas com bastante sucesso 
educativo com alunos do quadro de honra e de excelência e por conseguinte 
as turmas com melhor nível sócio-económico, com maior acompanhamento 
parental. As outra 2 mais concretamente 1 com bastante dificuldades de 
aprendizagem, a nível geral, não só nas Ciências, até principalmente na Língua 
Materna, grandes dificuldades em perceber o quê que está ali na matéria. 
Como é que nós fazemos a adaptação curricular? no desenvolvimento de 
conteúdos, claro que nas turmas ditas de elite, eu faço um 
desenvolvimento profundo, a nível de estratégia também faço com que os 
alunos sejam mais autónomos, façam  pesquisa por eles, trabalhos de 
investigação, utilizem bastantes ferramentas diversificadas que 
continuem com os manuais com biografia e com a internet e não fixo 
tanto o uso o livro, porque  o livro está a cair em desuso, mesmo nessas 
turmas gostam do facilitismo, chegam à internet, qualquer coisinha, já está! 
Nas outras turmas é.o básico,  básico a nível de conteúdos, a prática letiva a é 
mais para o expositivo embora utilize a ferramenta da escola virtual, mas 
julgo que … aparentemente é uma estratégia apelativa para os alunos, mas no 
final não tenho uma positiva, um resumo, é difícil, muito difícil , parece que 
nada resulta…Portanto eu julgo que a minha e a nossa adequação na 
nossa escola é um bocadinho mais à base de conteúdos da disciplina e 
tentar diversificar um pouco as metodologia de ensino. Nas nossas 
turmas mais problemáticas que temos, recorro bastante às novas 



tecnologias, é difícil… é difícil mesmo, recorro à escola virtual onde são 
dados os minerais,  na diferenciação entre um mineral com um brilho 
metálico e não metálico. Aparentemente… tem que se fazer, mas põe-se uma 
questão, … enorme. E também agora já falando um bocado da minha 
disciplina, também incentivei muito implantei o ano passado a atividade  
experimental. …pensei que não até porque estava a iniciar um ciclo…., mas 
arrasava devido ao mau comportamento. 

Pelo que me disse cada turma tem um PCT, que basicamente são 
diferenciadas na estratégia, altera os conteúdos ou pelo contrário é o 
grau de desenvolvimento dos conteúdos que altearam? 

É o grau. No conteúdo, existem aquelas orientações programáticas que 
temos obrigatoriamente que abordar 

E a forma de avaliação também é diferente? 

Também é diferente. As ponderações dos dois domínios …..quando é 
basicamente do domínio do ser e do saber fazer. Fazemos assim : Por grupo 
disciplinar, por departamento atribuímos ponderações para cada um 
destes domínios, em conselho de turma adaptamos essas ponderações 
ao grupo turma. Concretamente o ano passado destinávamos, no 7º ano, 
70% para o domínio do saber e saber fazer, ao domínio das atitudes e 
valores 30%. A turma com mais dificuldades ao nível comportamental 
ficou com 65% / 35%. Adaptamos os critérios de avaliação e os 
instrumentos de avaliação. Por isso é que nós dizemos que tudo isto é 
PCT, tudo isto é decidido a partir da realização da caracterização da turma. Por 
exemplo este ano, até Outubro vamos fazer a caracterização das turmas, 
temos conselhos de turma intercalar abordamos a caraterização, com os 
outros colegas e então a partir daí temos o nosso trabalho a começar a 
ser delineado – o projeto.  

Tem equipas pedagógicas? Não  

E reúnem semanalmente? Não  

2. De igual modo compete à equipa pedagógica realizar articulação 
curricular. Refira-se às diferentes modalidades e acções que 
desenvolve conducentes a essa articulação curricular? 

He… Isso é o nosso calcanhar de Aquiles! 

Inclusive quando tivemos avaliação externa foi o nosso ponto fraco. Aqui temos 
algumas dificuldades. Quando tivemos avaliação externa, foi esse o nosso 
ponto fraco. A nível da articulação curricular, eu torno-lhe  dizer fazemos, 
digamos assim horizontal a bem no conselho de turma. Trabalhamos bastante 
sobre um livro a Articulações dos saberes da Porto Editora. 



Como é que fazemos a articulação horizontal? Como é que eu faço como 
é que eu sugiro aos meus colegas para a fazer: tentando ter um tema 
comum a todas as disciplinas da turma, e a partir desse tema comum que 
vemos onde é que cada um de nós se vai encaixar. Através dos nossos 
conteúdos, através dos nossos conteúdos, através das nossa atividades. 
Que atividades deve fazer para desenvolver aquele tema. Aí é mais fácil eu 
consigo orientar os DT do 3º ciclo para. Agora, a grande problemática – a 
articulação vertical. Como é que eu faço como coordenadora? Como 
coordenadora digo-o sinceramente, só através de muita reunião fora do 
horário de trabalho, não temos um tempo comum com a coordenadora 
dos diretores de turma do 2º ciclo. A nível do saber ser e do saber fazer 
que eu trabalho mais a nível.  

Quando pegamos numa turma a nível do 7ºano o que é que esperamos que já 
encontrar trabalhado do ciclo anterior? (até porque eu não sou coordenadora 
de departamento) porque essa articulação a nível da disciplina será feito pela 
C.D .a articulação horizontal consigo fazê-la consigo orientar os meus 
colegas DT a fazer. Será que o fazem a 100%? Não. …. Alguns que seguem 
as minhas orientações, muito bem, ...trabalhamos muito com base nas 
orientações do livro que citei à pouco . Gosto muito daquela estrutura, tem a 
disciplina com um tema central e depois ao lado, as restantes disciplinas com 
quem ela se encaixa. 

A articulação vertical é preparada principalmente, é realizada a partir de 
uma reunião com a coordenadora dos diretores de turma do 2º ciclo, mais 
no domínio do saber ser e saber estar é essa a nossa articulação, mas 
como digo é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas julgo que não devemos ser 
só nós . Até porque repare as nossas reuniões intercalares (a 1ª realiza-se 
entre Outubro e Novembro realiza-se às 18h30m, é a única maneira que é 
possível até para ter a participação dos encarregados de educação das 
18h30m à 20h, concerteza que causa embaraços e dificuldades, estamos a 
falar muito honestamente, agora em hora e meia, conseguimos decidir muita 
coisa? Não. Não quer dizer que a reunião não possa ser marcada  às 18h30m , 
mas já estamos a entrar noutros domínios problemáticos da nossa profissão. 
Da falta de tempo para a família… 

Referiu que realiza a articulação horizontal a partir de projetos. E eu vi 
que   aderem a projetos externos, nomeadamente ao projeto eco-escola. 

Sim com esse projeto trabalhou-se bastante bem, mas lá está a 
coordenadora do projecto falava comigo, fala com os DT e vê em que 
ponto é possível realizar a articulação..  e aí é muito mais fácil fazer 
articulação. 

A sua turma tem um projeto comum?  



Tem. A minha tem. Tem a ver com a minha prática. Tenho um tema bastante 
transversal às restantes disciplinas. 

Na primeira reunião de CT do ano só temos 1hora, não pensamos em 
articulação curricular. Qual é a ordem de trabalhos? 1. Apresentação da 
equipa, 2. Partilha e aferição de critérios. E depois é tudo muito específico, pois 
como sabe temos aqui alguns problemas de indisciplina. 

Para nós, se eu tivesse 90% dos alunos a saber estar, ficava contente. É 
uma luta contínua, por alguma razão este agrupamento é de intervenção 
prioritária, realmente temos aqui um problema bastante forte para 
resolver. 

 

3. E quanto à cooperação entre docentes? Como a avalia, quer ao 
nível dos grupos disciplinares, quer ao nível de equipas 
multidisciplinares? 

Como quer que avalie? Atribuindo uma nota… 

Ao nível dos DT acho que trabalhamos bastante bem, há um trabalho 
colaborativo e trabalhamos muito bem em rede. Comunicamos através de 
e-mail, porque é uma maneira que arranjamos face aos nossos horários, de 
manhã outros à tarde, eu por exemplo, só estou na escola à tarde e portanto 
tenho pouco contacto com os meus colegas da manhã, excepto à sexta-feira 
de manhã e todo o contacto com a direção é feito via e-mail o que me facilita 
bastante. Acho que trabalhamos, bastante, bastante bem, a nível de DT. 

Partindo para os grupos disciplinares a partir do ano passado temos a 
facilidade de ter uma hora comum, por exemplo às terças feiras o grupo 
disciplinar de Ciências, tem a partir das 5 um horário para trabalhar e isso 
facilita um bocadinho. Eu acho que, recentemente estamos a trabalhar mais 
em equipa. Nós tínhamos assim, muitas capelinhas, cada um  trabalhava 
para o seu lado, talvez fruto de inspeçóes, da avaliação externa, estamos 
todas as coordenadoras a fazer um esforço para trabalhar mais 
colaborativamente., muito, muito em rede, mas mesmo muito. Nós 
tínhamos uma colega com poucos conhecimentos a nível de informática e ela 
fez um esforço muito grande para se atualizar. Acho que vencemos a falta de 
comunicação que nós tínhamos, era um problema interno. E vencemos isso, 
conseguimos vencer, trabalhando em rede, agora a avaliação é positiva. 

- E a cooperação entre os diversos professores nas diferentes 
disciplinas?  

Não sei se não se vai degradar, já sabe porquê. 



No CT, às vezes é difícil. Às vezes é difícil fazer articulação ver … haver 
unidade para começar o 3ºciclo, tem muitos professores o currículo é 
enorme, portanto hora e meia para começar a ver que atividades podemos 
começar a desenvolver em sala, depois a disponibilidade das pessoas. 
Temos que vencer isso, temos. Porque se… . 

- Mas não existe predisposição dos colegas para partilharem? 

Há ! Nós os professores da casa estamos mais motivados, a nível dos 
contratados existe menos motivação.  

Por exemplo, numa determinada atividade, vamos ver que atividade podemos 
resolver, com a turma. Eu por acaso como coordenadora sabia, até porque 
tinha sido aprovado em pedagógico, que determinado grupo ia ter uma 
atividade em que nós sabíamos que podíamos articular muito bem e disse à 
colega: -“então vocês não estão a  preparar uma atividade. A coordenadora 
falou qualquer coisa, mas ela vê, isto é um caso pontual. Acho que nós 
estamos mais motivados, talvez a continuidade no estabelecimento de ensino, 
o conhecer o documento estruturante, facilita bastante isso, esses colegas 
contratados, normalmente não são DT, a carga letiva com as turmas é muito 
reduzida, principalmente a falar de tecnológicas. Eles têm 45`semanais e isso 
parecendo que não têm muita influência, portanto mais aí, mais nessa parte. 
Depois também ainda à  aqueles que são comuns, à minha maneira de 
trabalhar, muitas vezes já vamos para  a articulação. Portanto está a ver, um 
contratado aparece sempre não garantindo a continuidade pedagógica a 
continuidade de escola. 

Nem sempre os professores asseguram a continuidade das turmas, à 
professores que este ano não deram continuidade, são da casa não 
deram. Eu o ano passado não dei continuidade, este ano dei. Na direção de 
turma faço a continuidade. Acabei o 9º ano à dois anos, o ano passado 
peguei no 7º ano e vou levá-los até ao 9º, mas mesmo assim, não é tão 
linear, mesmo com os professores da casa é difícil dar continuidade..  

 

4. Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 anos? 

O que é que mudou, práticas? Parei um pouco para pensar… 

Eu tive uma sorte muito grande quando vim para esta escola. Eu vim de Paços 
de Ferreira, onde o ambiente é mais calmo, estive lá muitos anos, gostava 
muito daqueles miúdos, porque tendo dificuldades eram mesmo humildes. 

Quando entrei para esta escola, tive um choque bastante grande e disse, isto 
não é para mim, este meio não é para mim, eu não estou aqui bem, mas 



devido à proximidade de casa, na altura, porque agora, a minha vida mudou 
estou mais longe, mas.. fui ficando, fui ficando até que a dada altura .. 

Mas o que é que mudou nas minhas práticas, eram práticas bem mais 
teóricas (práticas letivas), mais expositivas, que eu tenha noção. Agora 
não, nomeadamente a área disciplinar desenvolve-se  doutra forma, também 
estou mais atenta ao que se passa nas outras disciplina. Vamos lá ver o que 
se passa em Físico-quimica, vamos ver a carateristica da terra, portanto 
acho que a grande diferença é por aí não tinha retorno, o normal, o 
normal é com a colega, eu tenho que dialogar com a colega, acho que a 
grande mudança foi isso. Estar sozinha, por um lado a ensinar Ciência, 
nós temos que pensar, que integrar nas Ciências muitas áreas do saber 
,Fisico-Quimica, conteúdos da Geografia, a Língua Materna, o trabalho dos 
conteúdos da minha disciplina do 3º ciclo. Por exemplo eu digo-lhes vamos 
diagnosticar, mas primeiro eu vou apresentar o significado da palavra 
diagnosticar, vê logo que não sei se  consegue logo mudar. A prática dos 
outros anos, de eu ter mudado, e esta escola também, Esta escola é de 
alunos com dificuldades, talvez os alunos sejam a origem de eu ter 
modificado,  relaciono-me fica.. conheço fica, e depois os sentimento o 
que é mais fácil e depois temos de realizar o nosso trabalho de casa. 

 A minha disciplina passou a ter um bloco semanal e isso é muito importante. 
Agora falo como coordenadora, os colegas de Línguas, queixam-se muito 
desse aspeto. Uma língua para ser trabalhada precisa de ter carga horária que 
permite uma participação oral. Eu não sei se têm ou não têm. Os manuais são 
capazes de ficarem no cacifo de uma semana para a outra, se nas Ciências eu 
noto veja a Língua, têm que praticar. As condições de trabalho alteraram-se  
para praticar. Portanto a minha grande mudança foi, recentemente insistir 
no PCT, devido também ao facto de me terem reduzido bastante a carga 
horária. Eu tinha 4 horas semanais de 50` agora tenho um bloco de 90`, eu 
estava com os alunos regularmente, até com DT. O problema que eu tenho 
este ano. Estou com a minha turma á 5ª feira, toda a tarde e depois só na 
semana seguinte e sou DT. O ano passado era diferente, tinha mais dias da 
semana. Qualquer problema, por exemplo, vou agora receber um aluno 
problemático… 

Silêncio… 

O facto de agora o ensino estar focado nas competências, isso não a fez 
alterar um pouco as suas práticas? 

Fez, claro que fez. Existem outros instrumentos, e isso já tem mais a ver com 
as competências, nomeadamente numa turma que eu veja que seja capaz de 
realizar trabalho de pesquisa, ou apresentar um determinado trabalho que 
permita desenvolver determinadas competências. Nas turma que eu vejo que 
consigo, nas outra turmas não consigo fazer nadinha, num ano em que eu 



comece a trabalhar essas competências, por exemplo este ano recebi, 
apesar de dar continuação, uma turma de novo, uma turma onde eu estou 
ainda a ver, estou a estudar a turma e parece-me uma turma com muitas 
dificuldades, lá está, só ai, quando é que eu vou trabalhar as 
competências deles. 

E as aulas de 90`? Esta aula não poderá servir para os alunos também 
estudarem? 

Pode. Estamos a falar mais no domínio das Ciência, pode em determinadas 
turmas. Eu pensava que podia desenvolver a prática instrumental,  agora com 
as turmas desdobradas vamos realizar mais prática instrumental, vamos 
realizar isto… Logo de inicio preparamos um plano, vamos trabalhar isso, 
porém a falta de concentração era tão grande, a brincadeira era tão grande que 
eu não desenvolvi nada … 

Disse-me que nas turmas mais difíceis começava por dar aulas mais 
expositivas? 

De inicio, eles depois também percebem, e depois lá vão entrando na 
parte experimental, tem de ser, tem de ser porque, os nossos alunos 
quando têm uma aula não tanto expositiva, tendem um pouco para a 
brincadeira. Eu faço as coisa ao contrário logo de inicio dou aulas 
expositivas e depois vou abrindo, conforme eles vão deixando, assim 
normalmente eles controlam-se um bocadinho . 

O que é o PCT? 

 O PCT é um projeto que é realizado para a turma, que responde à 
pergunta: como eu vou trabalhar com esta turma? Eu tenho a matéria 
prima, tenho as orientações curriculares, o que é que eu vou fazer com 
elas? Até onde eles me deixam ir Isso é que é para mim é um projeto para 
a turma.  

O projeto é feito antes ? 

Não o projeto PCT está sempre em atualização, normalmente, eu trabalho 
assim, como DT e como coordenadora trabalho muito por períodos. 
Vamos fazer um projeto para este período: Que atividades vamos fazer? 
Como é que vamos realizar no período a articulação horizontal? 
Chegamos às reuniões de avaliação e questionamos: como é que vamos 
trabalhar no 2ºperíodo? E no 2º período na reunião de Fevereiro, 
avaliamos, como é que as coisas estão? Este a correr bem? Podemos 
continuar? à que reformular? Vamos reformular. Trabalhamos muito 
assim, à tantas existem alterações, até quase ao final. Agora, o que é que 
estamos a fazer, como disse ao bocado, a caracterização da turma. 
Chegamos às reuniões de Turma, temos a caracterização feita por nós, 



temos as planificações anuais que nos foram entregues pelos 
professores das disciplinas, temos os relatórios da avaliação diagnóstico  
que nos foram entregues pelos colegas, no conselho de turma fazemos 
principalmente, tendo em atenção o relatório da avaliação diagnóstico de 
Português, da Matemática daLíngua no caso do 7º ano só Inglês e se 
sobra tempo ainda vamos um pouco à físico-quimica, por exemplo no 
8ºano para cima, temos em atenção ao diagnóstico e às características da 
turma, traçamos a nossa linha de ação. 

Têm um guião para o PCT? 

Temos. Comum às turmas do 3ºciclo.  


