
SINTESES DAS ENTREVISTAS 

Questão 

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

E1- 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. 
E1- 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. 
E1 - 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 
E1-… 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. 
 
 
E2- 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. 
E2- 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 objetivos. 
E3-…. 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 ata, 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, 
E3-. 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). 
E3-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 
objetivos. 
E3- …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. 
E3- O currículo Nacional define 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. 
E4- 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. 
E4- 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. 
E4-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 atividade, é  uma maneira de estarem mais motivados e contribuir para o sucesso. 
E5-… 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. 
E5- 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. 
E6- 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. 
E6-. 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. 
E7- Esta adequação é feita logo no Conselho de Turma de setembro, a partir do 
diagnóstico da turma. 
E7- 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. 
E7- 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. 
E7- . 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)   
E8 - . Eu leciono 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, leciono a disciplina. Aqui na escola nós conseguimos adequar, porque nós reunimos 
periodicamente os conselhos de turma, chamadas reuniões de coordenação pedagógica, 
exatamente 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 objetivo final a desenvolver 
nessa chamada adequação curricular, que está a questionar. 
Dentro do possível nós reunimos, cruzamos todas as estratégias, detetamos 
dificuldades da turma, a primeira coisa é detetar 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) 
 
E8 -… 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 
lecionar, 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, 
E8 - . 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 leciona essa matéria é com 
estratégias diferentes. 
E9 – “Nós fazemos o PCT. Fazemos esse projeto de acordo com as características da turma, com 
os dados analisados a partir do levantamento do Diretor 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. 
E9 – “, procuramos que seja, que o nosso projeto 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. 

E9 – “.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” 

E9 – “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” 

E9 – “. 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.” 
E9 – “Nós podemos ter apoio específico individualizado. Há turmas 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” 

E10 – “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” 

E-10 – “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” 
 
E10 – “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” 
 
E10 – “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” 



 
 

Questão: 

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

E1 - 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. ,.. 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. 
 
E1 - Aquilo que nós já tivemos mais, vimos cada vez diminuindo. Eu acho que na prática a 
questão da avaliação dos professores, em alguns aspetos, 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. 
E2 - A articulação curricular é a transversalidade? Não é. 
E2 - 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. 
E3 - Mas nós aqui reunimos por Departamento e depois reunimos por área disciplinar, 
nomeadamente a Português, por exemplo, tivemos agora uma ação 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. 
E3 - ,  … 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, 
E4 - 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. 
E4 - 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. 
E4-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. 
E4 - 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 
E4- 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. 
E5-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. 
E5 - 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 atividades. Por exemplo no novo 
currículo onde é que nós podemos articular para trabalhar em conjunto nas disciplinas.  
E5- 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.  
E6- 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. 
E6 - 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. 
E6 - Esta articulação acaba por ser difícil devido exatamente ao currículo nacional 
E6 - 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. 
E6 - 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. 
E6 - A nível do 3º ciclo tem mais dificuldade em fazer, porque embora haja PCT, ás 
vezes as próprias disciplina transcendem esse projeto e o projeto está muito mais 
voltado para o nível de aproveitamento e comportamento do que a articulação entre as 
diversas disciplinas. 
E6 - Nós trabalhamos em conjunto, o DT funciona mais como um moderador.. 
E6 - . 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. 
E7 - 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 projetar o ano. Há  outra pequeninas coisas que se vão 
fazendo, de pois ao longo do ano, mas é muito difícil. 
E7 - 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, 
E7 - articulamos mas, é muito difícil, articulamos com a área de Projeto, também com o 
Estudo acompanhado, mas isso  são área curriculares onde é muito fácil articular. 
E7 - Referiu que era fácil de Articular com a Área de projeto 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 projeto os alunos, 
normalmente com o professor vai ao encontro das necessidades deles. 
E7 - 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.  
E7 - 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. 
E7 - 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. 
E7 - 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? 
E7 - 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. 
E8 -É tentada a realização de atividades que se coadunem com várias disciplinas, é 
difícil? É. Estamos com muita dificuldade para fazer isso, mas em alguns aspetos consegue-
se, portanto a interdisciplinaridade quer em atividades realizadas fora da escola quer em 
atividades realizadas dentro da escola para a turma. 
E8 - Por exemplo, este ano a minha turma teve no âmbito da disciplina de geografia e 
Área de Projeto, (a tal Área de Projeto 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. 
E8 - Os alunos pesquisaram na AP as profissões e o Português também participou 
porque eles depois fizeram um Workschop,  tiveram que apresentar ( foi muito 
engraçado ), 
E8 - Não é de todo fácil, nem sempre pode ocorrer, mas tentamos, realizar 
coordenação… articular. Qualquer dificuldade por vezes é um trauma e os programas” 
E9 – “Há um ponto do PCT, que exatamente 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” 

E9 – “. Na Área de Projeto nós procurávamos efetivamente, 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” 
E9 –“ E ainda fazemos articulação quando para desenvolvermos determinadas competência que 
notamos mais em falta nos alunos e na turma em geral, realizamos atividades que podem ser na 
Escola ou fora da Escola, visitas de estudo mas não só.” 
E9 – “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” 
E9 – “. Há também os planos de ação 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 
objetivos e da resolução das problemáticas incluídas no P.E” 
E9 –“ 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.” 
 
E10 – “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” 

E10 –“– 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 do saber estar” 

 

Questão 

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

 
E1 - , 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. 
E1 - 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 efetivo, não. Nós trabalhamos no grupo 
disciplinar. A preparação de aulas, eu faço-o com os meus colegas de grupo que lecionam 
também o 7º ano, isso faço-o. Temos dificuldade por um lado em tentar trabalhar de uma 
forma articulada com as outras disciplinas. 
E1 - 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 atividades, 
imensas… são propostas sempre por um professor ou dois professores (colocam isto no plano 
de atividades da escola, porque existe), o que eu acho é que as coisas neste momento são 
muito mais normalizadas, 
E2 - ! No geral se as pessoas estiverem motivadas, a cooperação vai ser boa entre nós, 
não é?. 
E2 - 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. 

E2 - 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. 

E3 - 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. 
E3 - . 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. 
E3 - No 7º e no 10ª ano temos, eles fazem imensas reuniões e partilham … no 8º ano eu não 
tenho equipas pedagógicas  

E4 - 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.  

E4 - Sim. Muitas vezes um professor por carolice tem convicção que aquilo é uma 
prática correta 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   

E4 - 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. 
E5 - 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. 
E5 - 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 atividades 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. 
E6 - Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Considero que, dentro deste todo este 
contexto que nós temos, ainda faço um balanço positivo da nossa atuação e do nosso 
empenhamento pelo ensino, principalmente pelos nosso alunos… 
E6 - Disse: “Ainda faço uma avaliação positiva!” 
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Faço, não quer dizer (nós temos levado muita cacetada) que estivesse tudo bem, mas 
em algumas coisas tem tendência a piorar 

E6 - 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 objetivo, esse objetivo é instruir os nossos alunos e criar alunos 
competentes e sabedores.. 

E6 - Nós gostamos mais de trabalhar de forma informal. Mas nós para funcionar entre as 
diversas disciplinas de uma forma informal, funcionamos muito melhor 

E7 -  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.  

E7 - 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. 

E7 - , 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 atividade, 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)  

E7 - Nem 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 ..  se devia falar 
em grupo disciplinar, era só em Departamento. 

E7 - Aqui quando se decide fazer uma coisa toda a gente colabora. As pessoas não 
tentam escapar-se a uma atividade. 

E7 - 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. 

E7 - . Aqui queremos que o trabalho fique bem feito e portanto para ficar bem feito toda 
a gente tem de ajudar. 

Silêncio ..  

E7 - 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. 
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E7 - : 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. 

E8 - . 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 letivo a cumprir, mas a fazer outras coisas que não são diretamente ligadas 
com o ensino da sua disciplina. 

E8 - 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 aspeto são importantes para isso e as reuniões de grupo disciplinar e de departamento, 
uma vez por mês. 

E9 –“ Acho que é bastante boa, temos um relacionamento é muito bom” 

E9 – “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” 

E9 – “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. 

E10 – “Ao nível dos DT acho que trabalhamos bastante bem, há um trabalho colaborativo e 
trabalhamos muito bem em rede” 

E10 – “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” 

E10 – “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” 

 

 

Questão 

Que alterações introduziu nas suas práticas nos últimos 6 
anos? 

 

 
E1 - 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 
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muito, para os alunos pesquisarem. 
E1 - 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). 

E1 - 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 
fator 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. 

E1 - . 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. 

E1 - 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. 

E2 - A introdução de novas tecnologias, sem dúvida. Passei a utilizar o quadro interativo, 
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. 

E2 - 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. 

E2 - 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). 

E2 - 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 atividade de caráter 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` . 

E2 - 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 
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do lado porque eu dou algum tempo para eles fazerem as coisas. 

E3 - 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. 

E3 - 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. 

E3 - 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. 

E3 - . E portanto a maneira como ele gere informação serão as competências mais ou 
menos desenvolvidas, porque de resto eu acho trabalhar por objetivos ou por 
competências eu acho que pouco mudou. 

E3 - 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. 

E3 - 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. 

E3 - Agora,,. Sinceramente o que é que mudou a aula, não vejo que tenha mudado assim 
muito…  acho que continua na mesma. O objetivo é…  Desenvolver a competência deles. 

E3 - 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. 

E3 -…, mas os valores eu consigo sempre tornear para chegar lá,  .. mas isso nesse 
aspeto 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. 

E4 - 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 

E4 - Eu já fazia aulas práticas, antes, preocupo-me mais preocupa-me é se os alunos 
aprendem, não é bem utilizar metodologias diferenciadas, mas … é uma questão de 
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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 .. , 

E4 - ? 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. 

E 4 - Para o sucesso. Para o sucesso para todos. 

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

E4 - 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 reflete 
na qualidade de trabalho mas que, eu não fazia o que faço agora. 

E4 - É um bocado difícil 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. 

E4 - 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. 

E5 -  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 otimizar, mais rápido do 
que o que se esperava . Isto não está a ser muito bom, porque os professores saem 
antes do tempo. 

E5 - Eu acho que muda-se sempre, acho impossível uma pessoa fazer sempre a mesma 
coisa. Eu mudo sempre todos os anos.  Eu gosto de refletir 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..  

E5 - O educar para as competências.. (eu aprendi isso) , nós para chegarmos às 
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competências têm sempre algo de trás. Nós para trabalharmos as competências temos 
sempre que trabalhar, para objetivos acho eu. 

E6 - 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 … 

E6 - 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. 

E6 - 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. 

E6 - 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. 

E6 – 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 . 

E6 -  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. 

E6 - 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 atividades,   

E7 - 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 ativa 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. 

E7 - 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. 

E7 - 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. 

E7 - 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? 

E7 - 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 importante e eu tenho a sorte de as 
Ciências serem interessantes e acho que para mim também é uma mais valia. 

E7- .. 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 .. .  

E7 - 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. 

E8 - 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,  

E8 - 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, 

E8 - 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 têm, 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 letiva, porque partilhamos mais, mas 
não vejo assim que eu mude a maneira de lecionar, claro que há uma inovação que são 
as tecnologias de informação, não me vejo aqui há uns anos a usar projetor multimédia ou 
internet, portanto é capaz, aí a prática muda, tenho que dizer que sim e aí a utilização de 
novos recursos ajudou. 

E8 - -Referiu que resolviam muitas situações de forma informal, no corredor, na sala de 
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professores. 

“Eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho um colega Diretor 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 objetivos, nós muitas vezes não temos tempo. Portanto esse 
contacto resulta, essa troca de informações nos intervalos.”  

E9- “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” 

E9 –“ 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 efetivamente, na componente estabelecimento e aí acho que podem de facto fazer um 
acompanhamento muito mais efetivo. 

E9 --Têm muitos projetos na escola, como é que conseguem articular esses projetos todos só 
com uma reunião mensal? Ou são articulados através do contacto informal? 

Depende. Quando são projetos 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 projetos 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 

E9 – “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 lecionar o mesmo que uma escola onde os alunos podem contar com o apoio em casa. 
Não é possível, porque aí é um insucesso imenso” 

E9 – “Aquilo que nós fazemos é tentar contornar, esse aspeto. Procurando que tenham as 
aprendizagens mais significativas possível, mas também procurar que eles estudem na Escola”… 
…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 …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” 

E9 –“ 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 letivo, 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 efetivamente. Não havia a preocupação de 



procurar articular as matérias das diferentes disciplinas.” 

E9 – “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” 

E9 – “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” 

E9 – “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….… 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 …. 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” 

E9 – “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…” 

E9 – 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 o conhecimento da gramática” 

E9 – “. 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 …. cá estamos nós num dilema a que estamos forçados a 
olhar em todas as direções 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. 

E9 –“ 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 correção e com dignidade” 

E10 – “Mas o que é que mudou nas minhas práticas, eram práticas bem mais teóricas (práticas letivas), 
mais expositivas, que eu tenha noção” 

E10 – “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.” 

E10 – “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 
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trabalho de casa” 

 

 

 


