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Decreto-Lei n° 207/96 de 2 de Novembro 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DecretoLei n.° 207/96 
de 2 de Novembro 

1 — A construção de uma escola democrática e de 
qualidade constitui um dos objectivos centrais do Pro
grama do Governo na área da educação. Esta opção 
política reclama o reforço da autonomia dos estabe
lecimentos de educação e de ensino, materializada na 
construção participada do seu próprio projecto de inter
venção educativa e no reforço da sua integração nos 
respectivos territórios educativos. Por outro lado, uma 
tal opção impõe que seja dada uma particular atenção 
à formação dos agentes educativos. 

A articulação destes dois vectores implica, por isso, 
no que concerne à formação contínua, uma valorização 
das práticas pedagógicas dos educadores e dos profes
sores nos respectivos estabelecimentos de educação e 
de ensino e a garantia de condições de acesso a uma 
formação de qualidade, com especial destaque para 
niodalidades formativas que possam dar o devido relevo 

• uma formação centrada" na escola e nos projectos aí 
desenvolvidos. 

2 — Decorridos mais de três anos sobre a entrada 
em vigor do regime jurídico da formação contínua, o 
Governo entendeu ser necessário proceder a um amplo 
debate público sobre o tema, que, no quadro dos prin
cípios constantes do seu Programa, permitisse fazer um 
balanço da experiência realizada e equacionar as medi
das a adoptar com vista a assegurar uma formação con
tínua de qualidade. 

O debate público mobilizou entidades directa e indi
rectamente envolvidas no processo formativo, designa
damente instituições de ensinos superior, centros de for
mação de associações de escolas, centros de formação 
de associações de professores, associações científicas e 
pedagógicas e associações sindicais de professores, 
tendo culminado com a divulgação de um projecto de 
diploma legal, sobre o qual foram apresentadas centenas 
de propostas de alteração, as quais foram objecto da 
devida consideração na sua versão final. » 3 — O presente decretolei pretende assumirse como 

m contributo para a construção de uma nova pers
pectiva e de uma nova filosofia para a formação contínua 
de educadores e professores, dando especial realce à 
valorização pessoal e profissional do docente, em 
estreita articulação com o trabalho que desenvolve a 
nível do seu estabelecimento de educação ou de ensino. 
É neste quadro que se estabelecem as finalidades da 
formação, realçandose, entre elas, a melhoria da qua
lidade do ensino e das aprendizagens e o estímulo aos 
processos de mudança ao nível das escolas e dos ter
ritórios educativos em que estas se integram. 

O diploma identifica as entidades com competência 
para a realização de acções de formação contínua, dando 
particular atenção ao papel que neste domínio vêm assu
mindo os centros de formação das associações de esco
las, quer através da criação de mais e melhores condições 
para o exercício dos respectivos cargos de direcção e 
de gestão pedagógica, quer pela consagração da pos
sibilidade de nomeação de consultores de formação, 
especialmente vocacionados para o acompanhamento 
de acções de formação que assumam as modalidades 
de projecto c de círculo de estudos. 

São redefinidas a composição c as atribuições do Con
selho CientíficoPedagógico de Formação Continua, 
prevendose a constituição de duas secções específicas, 
uma responsável pelos processos relativos à formação 
contínua e outra com competência no domínio da for
mação especializada, cujo regime constará de diploma 
próprio. 

O texto legal consagra a existência de um órgão de 
consulta sobre as opções de política de formação con
tínua de professores, garantindo, desse modo. a criação 
de um espaço institucional de participação onde estão 
representadas as várias entidades formadoras, bem 
como outras instituições e entidades directa ou indi
rectamente relacionadas com a problemática formativa. 

O diploma não introduz alterações no regime legal 
relativo ao impacte da formação contínua para efeitos 
de progressão na carreira docente, porquanto o mesmo 
irá ser objecto de negociação no âmbito do processo 
de revisão do Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secun
dário, actualmente em curso entre o Ministério da Edu
cação e as organizações sindicais de educadores e 
professores. 

4 — Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, bem 
como as organizações sindicais representativas dos 
docentes de educação préescolar e dos ensinos básico 
e secundário. 

Assim: 
No desenvolvimento do regime.jurídico estabelecido 

pela Lei n.° 46/86, de 14 de Outubro, e nos termos 
da alínea c) do n.° 1 do artigo 201.° da Constituição, 
o Governo decreta o seguinte: 

Artigo l.° 

Os artigos 3.°, 4.", 5.". 6° , 7.°, 8.°, 13.", 14.", 15" 
18.°, 19.°, 20.°, 24.°, 25.°, 26.°, 27.°, 28.°, 29.", 30.°, 31." 
34.°, 35.°, 36.°, 37.°, 38.°, 40.°, 41°, 43.°, 44.", 45.", 46.". 
48.°, 49.° e 50.°, bem como a epígrafe da secção i\ 
do capítulo ni, do regime jurídico da formação continu; 
de professores, aprovado pelo DecretoLei n." 249/92 
de 9 de Novembro, com as alterações que lhe forarr 
introduzidas pela Lei n.° 60/93, de 20 de Agosto, e pele 
DecretoLei n.° 274/94, de 28 de Outubro, passam ; 
ter a seguinte redacção: 

«Artigo 3." 

a) A melhoria da qualidade do ensino e das apren 
dizagens, através da permanente actualizaçã' 
e aprofundamento de conhecimentos, nas vei 
tentes teórica e prática; 

b) O aperfeiçoamento das competências profissk 
nais dos docentes nos vários domínios da act 
vidade educativa, quer a nível do cstabclet 
mento de educação e ensino, quer a nível c! 
sala de aula; 

c) . • • • . ■ • 
d) A aquisição de capacidades, competências 

saberes que favoreçam a construção de aut> 
nomia das escolas e dos respectivos project' 
educativos; 
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e) O estímulo aos processos de mudança ao nível 
das escolas c dos territórios educativos em que 
estas se integrem susceptíveis de gerar dinâmi
cas formativas; 

/) O apoio a programas de reconversão profissio
nal, de mobilidade profissional e de comple
mento de habilitações. 

Artigo 4.° 
(...1 

«) 
b) 
c) 
d) 
0 
f) 
g) Associação entre escolas, desenvolvendo a sua 

autonomia e favorecendo a sua inserção comu
nitária; 

/>) 

o 
Artigo 5.° 

l.l 
1 — : 
2 — As acções de formação só relevam para efeitos 

de progressão na carreira docente quando, à data da 
sua realização, os formandos se encontrem já inseridos 
nesta carreira. 

Artigo 6.° 

Artigo 8." 
Organização das acções de formação 

1 — As acções de formação contínua previstas no pre
sente diploma terão uma duração mínima de quinze 
horas. 

2 — As acções referidas no número anterior podem 
ser organizadas por qualquer das entidades formadoras 
acreditadas nos termos do presente diploma. 

3 — O regime jurídico da formação especializada de 
educadores e professores dos ensinos básico e secun
dário consta de diploma próprio. 

Artigo 13." 
[...] 

1 — : 
2 — Não podem ser objecto de certificação as acções 

nas quais a participação do formando não tenha cor
respondido a dois terços da respectiva duração. 

3 — 
4 — 
5 — 

Artigo 14.° 
(...) 

1 — 
2 — 
3 — A contabilização horária das modalidades de 

estágio, de projecto, de círculo de estudos e de dis
ciplinas singulares do ensino superior é definida por 
despacho do Ministro da Educação, sob proposta do 
Conselho CientíficoPedagógico de Formação Contínua. 

Artigo 15.° 
• 1.1 

a) Ciências da especialidade que constituam maté j 
ria curricular nos vários níveis de educação e 
ensino a que se reporta o presente diploma; a) As instituições de ensino superior cujo âmbito 

b) de actuação se »itue no campo da formação de 
c) professores, das ciências da educação e das ciênlj 
d) Formação pessoal, deontológica e sócioeul c ' a s da especialidade; 

tural. b) 
c) Os centros de formação de associações profis

Artigo 7." sionais ou científicas sem fins lucrativos, cons
t j • tituídas nos termos da lei, cuja intervenção seja 

considerada relevante para o processo de for
1 — mação contínua de professores. 

L\ 2 — Os serviços da administração central ou regional 
; . . . . . . . . . . . . . . . , , . . ...■■ dg e d u c a çg 0 podem promover acções de formação con

c) Frequência de disciplinas singulares em insti t í n u a e m ^ ^ ¾ ^ ^ r e l £ v a n t e s * d e s e n . 
tu.çoes de ens.no superior; volvimento do sistema educativo. 

' 3 — As entidades formadoras podem revestir natu
c) r e z a pública, particular e cooperativa. 
D 4 — (Actual n." 5.) 
fi) 5 — As entidades formadoras podem solicitar a cola
'0 boração de outras entidades, cm termos a definir pelo 

Conselho CientíficoPedagógico de Formação Contínua. 
2 — Os projectos de intervenção na escola carecem 6 — Por portaria do Ministro da Educação, ouvido 

de prévia aprovação do respectivo órgão de gestão e o Conselho CientíficoPedagógico de Formação Con
administração, ouvido o órgão de coordenação peda tínua, serão definidas as condições em que o estatuto 
yógica. d e entidade formadora pode ser atribuído a outras ins
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tituicõcs cuja intervenção seja considerada relevante 2  A comissão pedagógica c composta pelo director 
para o processo de formação contínua de professores. do centro de formação, pelos presidentes dos conselhos 

pedagógicos das escolas associadas, por representantes 
dos estabelecimentos de educação préescolar e do 

Artigo 18.° 1 <> c j c[0 (j0 ensino básico e pelo presidente do conselho 
. j directivo ou director executivo da escola que funcione 

como sede. 
1 — Os estabelecimentos de educação préescolar e 3 Q director é seleccionado por concurso de entre 

dos ensinos básico e secundário de uma mesma área o s docentes das escolas associadas. 
geográfica podem, mediante decisão dos respectivos 4 Q conselho de acompanhamento da gestão admi
órgãos de direcção, associarse com vista à constituição nistrativofinanceira é composto por um membro eleito 
de centros de formação de associações de escolas. p e | a comissão pedagógica e pelos presidentes do con

2 — selho administrativo e chefe dos serviços administrativos 
3 — da escola sede. 
4 — , 
5 — Os centros de formação associam estabelecimen lS° •*■ 

tos de diferentes níveis e modalidades de educação e (...) 
de ensino, podendo constituir bolsas de formadores de 
cada um dos níveis e modalidades de educação e ensino 
que os integram. a^ Seleccionar o director do centro de entre as 

6 — Por despacho do Ministro da Educação serão candidaturas apresentadas; 
definidas as condições necessárias à constituição de um ^ Eleger o seu representante no conselho de 
centro de formação de associação de escolas públicas acompanhamento da gestão administrativofi

u misto. nanceira; 
7 — (Actual n.° 6.) c ) (Actual alínea b).] 

d) [Actual alínea c).] 
e) [Actual alínea d).J 
f) [Actual alínea e).J 
g) Aprovar os protocolos de colaboração entre o 

centro e outras entidades formadoras; 
/2) Propor o recurso a serviços de consultadoria 

para apoio ao desenvolvimento das actividades 
do centro; 

i) Aprovar o seu regulamento interno de funcio
namento do qual conste, designadamente, o 
regime de selecção do director do centro; 

/) Acompanhar a execução do plano de acção do 
centro, bem como do respectivo orçamento. 

Artigo 19.° 

a) Incentivar a autoformação, a prática de inves
tigação e a inovação educacional; 

b) [Actual alínea e).j 
c) Dar resposta a necessidades de formação iden

tificadas e manifestadas pelos estabelecimentos 
de educação e ensino associados e pelos res
pectivos educadores e professores; 

d) [Actual alínea b).J 
e) [Actual alínea d).] 

Artigo 20." 

a) Identificar as necessidades de formação dos 
docentes das escolas associadas, estabelecendo 
as respectivas prioridades; 

b) Promover as acções de formação contínua que 
respondam às prioridades definidas; 

c) 
d) Coordenar e apoiar projectos de inovação dos 

estabelecimentos de educação e ensino asso
ciados; 

e) Promover a articulação de projectos desenvol
vidos pelas escolas com os órgãos de poder local; 

f) [Actual alínea e).J 

Artigo 24.° 

1 — São órgãos de direcção e gestão dos centros de 
formação das associações de escolas públicas e mistas 
a comissão pedagógica, o director e o conselho de acom
panhamento da gestão administrativofinanceira. 

2 — A comissão pedagógica pode nomear um con
sultor de formação. 

► Artigo 26.° 

a) Representar o centro de formação; 
b) [Actual alínea a).J 
c) [Actual alínea b).J 
d) [Actual alínea c).] 
e) [Actual alínea d).] 
f) [Actual alínea e).J 
g) [Actual alínea /)./ 
h) [Actual alínea g).J 

Artigo 27." 

1 — O director do centro é, obrigatoriamente, u 
docente profissionalizado, com, pelo menos, cinco an 
de bom e efectivo serviço. 

2 —O director do centro poderá beneficiar de d 
pensa total de serviço docente. 

3 — O director, se colocado como docente num es 
belecimento de educação ou de ensino não pertencer 
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à associação de escolas, pode concluir o seu mandato 
em regime de destacamento. 

4 — O exercício de funções de director do centro é 
equiparado para efeitos remuneratórios ao exercício do 
cargo de presidente de conselho directivo. 

5 — 

SECÇÃO IV 

Centros de lormação das associações profissionais ou científicas 

Artigo 28.° 
Centros de formação das associações profissionais ou cientificas 

1 — As associações profissionais ou científicas sem 
fins lucrativos, constituídas nos termos da lei, cuja inter
venção seja considerada relevante para o processo de 
formação contínua de professores podem criar centros 
de formação. 

2 — Os centros a que se refere o número anterior 
têm como órgãos de direcção e gestão a comissão peda
gógica e o director, sendo-lhes aplicável, com as devidas 
adaptações, o disposto nos artigos 25° e 27.° do presente 
diploma. 

3 — Aos centros de formação das associações pro
fissionais ou científicas é aplicável o disposto no 
artigo 21.° do presente diploma. 

c) 
d) 
e) Curso de formação especializada em Educa

ção/Ciências da Educação, nos termos do dis
posto no regime jurídico da formação especia
lizada de educadores e professores; 

f) Licenciatura em Educação/Ciências da Edu
cação. 

2 — Podem também ser formadores os docentes pro
fissionalizados dos ensinos básico e secundário e os edu
cadores de infância habilitados com uma das seguintes 
qualificações em Educação/Ciências da Educação: 

a) 
ò) [Actual alínea c).] 

3 — Podem ainda ser formadores, mediante delibe
ração fundamentada do Conselho Científico-Pedagógico 
de Formação Contínua, os indivíduos, docentes ou não 
docentes, possuidores de currículo relevante nas maté
rias sobre que incide a formação. 

4 — A 

Artigo 34." 

Artigo 29.° 1 — Aos formadores dos centros de formação das 
[ j associações de escolas é atribuída a remuneração devida 

pelas acções de formação que orientem. 
1 — 2 — 
., 3 — Para a realização das acções de formação, os for-
. • madores devem solicitar a autorização prévia da ins-
. tituição a que se encontram vinculados. 

6 = : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 — -
V — O prazo para decisão sobre o pedido de acre

ditação das entidades formadoras é de 60 dias, findo Artigo 35° 
o qual se presume o deferimento tácito. 

Artigo 30.° 
[...] 

1 — 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) •• 
8) 

2 — A acreditação da acção fixa o número de créditos 
a atribuir, a área do conhecimento para a qual é con
ferida, bem como os perfis dos respectivos destinatários. 

3 — O prazo para decisão sobre o pedido de acre
ditação das acções de formação é de 90 dias, findo o 
qual se presume o deferimento tácito. 

Artigo 31." 
(...I 

1 — ' 

a) 
b) 

a) Escolher as acções de formação que mais se 
adequem ao seu pjano de desenvolvimento pro- | 
fissional e pessoal, sem prejuízo do cumpri-" 
mento de programas ou prioridades definidos 
pela escola a que pertence ou pelo Ministério 
da Educação; 

b) ; 
c) 
d) 
e) Beneficiar, nos termos da legislação em vigor, 

de dispensas da actividade lectiva para efeitos 
da frequência de acções de formação contínua; 

f) 

Artigo 36." 
Í . . . 1 

a) Participar nas acções de formação contínua que 
se integrem em programas considerados prio
ritários para o desenvolvimento do sistema edu
cativo e das escolas; 

b) 
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Artigo 37.° 
(...) 

1 — Ao Conselho Científico-Pedagógico de Forma
ção Contínua, adiante designado por Conselho, compete 
proceder à acreditação das entidades formadoras e das 
acções de formação contínua de professores e acom
panhar o processo de avaliação do sistema de formação 
contínua. 

2 — Ao Conselho compete ainda a acreditação dos 
cursos de formação especializada. 

3 — Ao Conselho podem ser solicitados pareceres 
sobre matérias da sua competência. 

Artigo 38.° 
1--.1 

1 — O Conselho é constituído por 1 presidente e 
12 vogais, nomeados por despacho do Ministro da Edu
cação de entre personalidades de reconhecido mérito 
na área da educação. 

2 — No âmbito do Conselho serão constituídas duas 
secções: 

Artigo 41° 
Funcionamento 

1 — O Conselho rege-se por um regulamento interno 
por si elaborado e aprovado, a submeter a homologação 
do Ministro da Educação. 

2 _ Ao presidente do Conselho cabe presidir às reu
niões do plenário e das secções, dirigir e coordenar as 
actividades do conselho e executar as suas deliberações. 

3 — De todas as reuniões do plenário e das secções 
do conselho deve ser lavrada acta, da qual constem as 
deliberações tomadas e as declarações de voto dos mem
bros presentes que o requeiram. 

4 — O Conselho tem um secretário permanente, 
nomeado por despacho do Ministro da Educação, sob 
proposta do respectivo presidente, equiparado, para efei
tos remuneratórios, a chefe de divisão. 

5 — O Conselho dispõe de um secretariado próprio 
para apoio logístico e administrativo, competindo ao 
Instituto de Inovação Educacional garantir o respectivo 
suporte financeiro. 

Artigo 43.° 

a) Secção Coordenadora de Formação Contínua; 
b) Secção Coordenadora de Formação Especia- D Q e s t a b d e c i m e n t 0 d e p a r i d a d e s de forma-

, i z a d a - çáo; 
Artigo 39.° b) Da criação de programas nacionais; 

c) 
Secção Coordenadora de Formação Contínua 

À Secção Coordenadora de Formação Contínua Artigo 44." 
compete: 

a) Acreditar e registar as entidades formadoras e 
as acções de formação contínua, de acordo com 1 
o disposto no presente diploma; * 

b) Acreditar os candidatos a formadores previstos 3 — .' ' * : " Y " " Y '''- ' ' ' ".'" '[. 
no n ° 3 do artigo 34 o- 4 ~~ A s d i r e c c o e s regionais de educação podem sol 

c) Reconhecer como válidas, para efeitos do dis- citar intervenções prioritárias, no âmbito da formaça 
posto no presente diploma, qualificações obti- contínua, e aplicar medidas de apoio especial. 
das no estrangeiro; ^ 

d) Organizar o registo dos formadores; 
e) Esclarecer dúvidas relacionadas com a relevân- Artigo 45.° 

cia, a avaliação e a certificação das acções; ^ 
1 f) Delegar competências em consultores científi-

co-pedagógicos das entidades formadoras para Cabe à Inspecção-Geral da Educação o controlo 
o desenvolvimento de acções de formação nas a inspecção das actividades de formação contínua pr 
modalidades de círculo de estudos e projecto. vistas no presente diploma. 

Artigo 40.° 
Secção Coordenadora de Formação Especializada 

À Secção Coordenadora de Formação Especializada 
compete: 

a) Acreditar os cursos de formação especializada, 
no respeito pelos princípios definidos no res
pectivo regime jurídico; 

b) Estabelecer o regime de creditação da formação 
especializada, com base nos princípios definidos 
no presente diploma; 

c) Emitir recomendações e pareceres, designada
mente quanto à adequação dos cursos e pro
gramas de formação especializada aos perfis de 
formação para o exercício dos cargos, activida
des e funções no âmbito do sistema educativo 
e das escolas. 

Artigo 46.° 

1 
2-
3 — Em caso de fundada suspeita de irregularidat 

graves no funcionamento dos centros e na realizai 
de acções de formação, o Conselho determinará a s 
pensão preventiva da acreditação e proporá a inst 
ração de processo administrativo de averiguações. 

4 — 

Artigo 48." 
Apoio às acções de formação 

1 — A fim de viabilizar a execução de acções de 
mação contínua, serão celebrados contratos-progr 
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com os centros ele formação de associações de escolas Artigo 27. -B 
para apoio das referidas acções. 

-> Competências do Conselho de Acompanhamento 
T da Gestão Administrativo-1'inanccira 
4 — Ao Conselho de Acompanhamento da Gestão Admi-
5 — nistrativo-Financcira compete: 

a) Elaborar e aprovar o projecto de orçamento do 
Artigo 49.° c e n t r o ; 

(...] b) Exercer o controlo orçamental sobre a activi
dade do centro. 

I —  
2 — \ " 
3 — O apoio referido nos números anteriores pode CAPÍTULO X 

ainda abranger os centros de formação das associações 
profissionais e científicas, bem como os estabelecimen- Conselho de Formação Contínua 
tos do ensino superior particular e cooperativo. 

4 — Por portaria do Ministro da Educação, ouvido Artigo 51.° 
o Conselho de Formação Contínua, serão definidos os C o n s c l h o d c F o r ào C o i U í n u a 
critérios para atribuição dos apoios previstos nos núme
ros anteriores. O Conselho de Formação Contínua é um órgão de 

5 — consulta sobre as opções dc política de formação con-
6 — , tínua de professores. 

Artigo 50." 
[•••I 

1 — O Instituto de Inovação Educacional pode apoiar 
projectos e programas experimentais de formação con
tínua a desenvolver pelas entidades formadoras. 

Artigo 2.° 

São aditados ao regime jurídico de formação contínua 
de professores, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 249/92, 
de 9 dc Novembro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei n.° 60/93, de 20 de Agosto, e pelo 
Decreto-Lei n.° 274/94, de 28 de Outubro, os seguintes 
artigos: 

«Artigo 25.°-A 
Consultor de formação 

1 — O cargo de consultor de formação deve ser 
desempenhado por indivíduos possuidores de currículo 
relevante, como tal reconhecido mediante deliberação 
fundamentada do Conselho Científico-Pedagógico de 
Formação Contínua. 

2 — Ao consultor de formação compete: 
a) Colaborar na elaboração do plano de formação 

do centro; 
/;) Dar parecer sobre aspectos relacionados com 

o funcionamento científico-pedagógico do cen
tro; 

c) Acompanhar o desenvolvimento das acções de 
formação realizadas nas modalidades de pro
jecto e círculo dc estudos; 

d) Exercer as demais funções de âmbito científi
co-pedagógico que lhe forem cometidas pelos 
órgãos de direcção c gestão do centro. 

Artigo 27."-A 
Apoio técnico 

O apoio técnico ao director do centro dc formação 
será assegurado por docentes, ate ao máximo dc dois, 
em regime de acumulação, dando direito a remuneração. 

Artigo 52." 
Composição 

1 — O Conselho de Formação Contínua tem a 
seguinte composição: 

a) Ministro da Educação, que preside; 
b) Presidente do Conselho Científico-Pedagógico 

de Formação Contínua: 
c) Dois representantes das instituições de forma

ção de professores do ensino superior univer
sitário, a designar por estas; 

d) Dois representantes das instituições de forma
ção de professores do ensino superior politéc
nico, a designar por estas; 

e) Cinco representantes dos centros de formação 
de professores de associações de escolas, um 
por cada direcção regional de educação, a desig
nar pelos centros, em reunião convocada para 
o efeito pelo director regional; 

f) Dois representantes dos centros de formação 
das associações profissionais e científicas, a desig
nar por estas; 

g) Um representante de cada uma das Regiões 
Autónomas, a designar pelos respectivos órgãos 
de governo próprio; 

//) Dois representantes das associações sindicais de 
professores, a designar por estas; 

i) Dois representantes do ensino particular e coo
perativo, a designar pelas respectivas associa
ções; 

;') Dois representantes das associações de pais e 
encarregados de educação, a designar por estas; 

/) Um representante do Departamento da Edu
cação Básica, do Departamento do Ensino Secun
dário, do Instituto de Inovação Educacional, do 
Departamento dc Programação e Gestão Finan
ceira e do Departamento de Gestão dos Recursos 
Educativos, do Ministério da Educação. 

m) Quatro personalidades de reconhecido mérito 
no âmbito da formação de professores. 

2 — Os representantes referidos nas alíneas /) e tn) 
do número anterior são designados por despacho do 
Ministro da Educação. 
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Artigo 53." 
Competências 

Ao Conselho ele Formarão Contínua compete: 
ti) Acompanhar o funcionamento do sistema de 

formação contínua; 
/)) Emitir pareceres e recomendações; 
c) Participar na definição da política de formação 

de professores; 
d) Propor medidas visando a articulação da for

mação contínua com a formação inicial e espe
cializada de professores; 

<f) Acompanhar a definição dos critérios de finan
ciamento das acções de formação; 

f) Apresentar propostas para a melhoria do sis
tema de formação. 

Artigo 54.° 
Organização e funcionamento 

1 — O Conselho de Formação Contínua rege-se por 
um regulamento interno por si elaborado e aprovado. 

I 2 — O Conselho pode reunir em plenário ou por sec-
Pções, permanentes ou eventuais, consoante a matéria 
em apreciação, cm termos a definir no seu regulamento. 

3 — De todas as reuniões do Conselho deve ser 
lavrada acta. de que constem as deliberações tomadas 
e as declarações de voto dos membros presentes que 
o requeiram. 

Artigo 55." 
Apoio logístico, administrativo e financeiro do Conselho 

O apoio logístico, administrativo e financeiro no fun
cionamento do Conselho é prestado pelo Instituto de 
Inovação Educacional.» 

Artigo 3.° 

São revogados os artigos 29.°, n.° 2, alínea d), 34.°, 
n." 5,39.° e 42." do regime jurídico da formação contínua 
de professores, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 249/92, 
de 9 de Novembro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei n.° 60/93, de 20 de Agosto, e pelo 
Decreto-Lei n.° 274/94, de 28 de Outubro. 

Artigo 4." 

É publicada cm anexo a versão consolidada do regime 
jurídico da formação contínua de professores, aprovado 
pelo Decreto-Lei n." 249/92, -de 9 de Novembro, alte
rado, por ratificação, pela Lei n.° 60/93, de 20 de Agosto, 
c pelo Decreto-Lei n.° 274/94, de 28 de Outubro, e 
com as alterações introduzidas pelo presente diploma. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 
de Agosto de 1996. —António Manuel de Oliveira Guter
res — Mário Fernando de Campos Pinto — Artur Aurélio 
Teixeira Rodrigues Consolado — Fernando Teixeira dos 
Santos — Eduardo Carrega Marçal Grilo. 

Promulgado em 4 de Outubro de 1996. 
Publiquc-se. 
O Presidente da República, JORGL SAMPAIO. 

Referendado em 10 de Outubro de 1996. 
O Primciro-Ministro, António Manuel de Oliveira 

< iulerres. 

ANEXO 

.Versão consolidada 

REGIME JURÍDICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

CAPÍTULO I 

Princípios gerais 

Artigo 1." 
Objecto 

0 presente diploma estabelece o regime jurídico da 
formação contínua de professores e define o respectivo 
sistema de coordenação, administração e apoio. 

Artigo 2." 
Âmbito de aplicação 

1 — O presente diploma aplica-se: 
a) Aos docentes profissionalizados da educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
em exercício efectivo de funções em estabele
cimento de educação ou de ensino público; 

b) Aos docentes profissionalizados que exerçam 
funções nas áreas da educação escolar especial 
e extra-escolar; 

c) Aos docentes profissionalizados do ensino por
tuguês no estrangeiro e nas escolas europeias, 
com as necessárias adaptações; 

d) Aos docentes profissionalizados que exerçam 
funções em estabelecimentos de ensino parti
cular ou cooperativo, com as necessárias adap
tações; 

e) Aos docentes não profissionalizados de quais
quer modalidades de educação referidas nas alí
neas anteriores, com as necessárias adaptações 
e em condições a definir por diploma próprio. 

2 — O disposto no presente diploma é aplicável às 
situações legalmente equiparadas ao exercício de fun
ções docentes. 

* Artigo 3.° 
Objectivos 

A fprmação contínua tem como objectivos funda
mentais: 

a) A melhoria da qualidade do ensino e das apren
dizagens, através da permanente actualização 
e aprofundamento de conhecimentos, nas ver
tentes teórica e prática; 

b) O aperfeiçoamento das competências profissio
nais dos docentes nos vários domínios da acti
vidade educativa, quer a nível do estabeleci
mento de educação ou de ensino, quer a nível 
da sala de aula; 

c) O incentivo à autoformação, à prática da inves
tigação e à inovação educacional; 

d) A aquisição de capacidades, competências e 
saberes que favoreçam a construção da auto 
nomia das escolas e dos respectivos projectos 
educativos; 

e) O estímulo aos processos de mudança ao nível 
das escolas e dos territórios educativos em que 
estas se integrem susceptíveis de gerar dinámi 
cas formativas; 

cO.,-
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f) O apoio a programas de reconversão profissio
nal, de mobilidade profissional e de comple
mento de habilitações. 

Artigo 4." 
Princípios 

A formação contínua assenta nos seguintes princípios: 
a) Liberdade de iniciativa das instituições vocacio

nadas para a formação; 
b) Autonomia científico-pedagógica na concepção 

e execução de modelos de formação; 
c) Progressividade das acções de formação; 
d) Adequação às necessidades do sistema edu

cativo; 
e) Descentralização funcional e territorial do sis

tema de formação contínua; 
f) Cooperação institucional, nomeadamente entre 

instituições de ensino público, privado e coo
perativo; 

g) Associação entre escolas, desenvolvendo a sua 
autonomia e favorecendo a sua inserção comu
nitária; 

/;) Valorização da comunidade educativa; 
/") Associativismo docente, nas vertentes pedagó

gica, científica e profissional. 

Artigo 5.° 
Efeilos 

\ — As acções de formação contínua relevam para 
efeitos de apreciação curricular e para a progressão na 
carreira docente. 

2 — As acções de formação só relevam para efeitos 
de progressão na carreira docente quando, à data da 
sua realização, os formandos se encontrem já inseridos 
nesta carreira. 

CAPÍTULO II 
Acções de formação contínua 

SECÇÃO I 
Áreas e modalidades 

Artigo 6.° 
Áreas de formação 

As acções de formação contínua incidem, nomeada
mente, sobre: 

a) Ciências de especialidade que constituam maté
ria curricular nos vários níveis de educação e 
ensino a que se reporta o presente diploma; 

b) Ciências da educação; 
c) Prática e investigação pedagógica e didáctica 

nos diferentes domínios da docência; 
d) Formação pessoal, deontológica e sócio-cul-

tural. 
Artigo 7." 

Modalidades de acções de formação contínua 

1 — As acções dc formação contínua revestem as 
seguintes modalidades: 

a) Cursos dc formação; 
b) Módulos de formação; 

c) Frequência dc disciplinas singulares em insti
tuições de ensino superior; 

d) Seminários; 
e) Oficinas de formação; 
f) Estágios; 
g) Projectos; 
h) Círculos de estudos. 

2 — Os projectos de intervenção na escola carecem 
de prévia aprovação do respectivo órgão de gestão e 
administração, ouvido o órgão de coordenação peda
gógica. 

Artigo 8.° 
Organização das acções de formação 

1 — As acções de formação contínua previstas no pre
sente diploma terão uma duração mínima de quinze 
horas. 

2 — As acções referidas no número anterior podem 
ser organizadas por qualquer das entidades formadoras 
acreditadas nos termos do presente diploma. 

3 — O regime jurídico da formação especializada det 
educadores e professores dos ensinos básico e secun-^ 
dário consta de diploma próprio. 

Artigo 9.° 
Comunicação e divulgação 

1 — A realização de acções de formação contínua e 
a fixação da respectiva data são previamente comuni
cadas pela entidade formadora à direcção regional de 
educação. \ 

2 —Na divulgação de acções de formação contínua 
devem ser referidas as condições de frequência e de 
avaliação dos formandos, bem como os créditos a 
atribuir. 

3 — Concluída a acção de formação, a entidade for
madora envia à direcção regional de educação todos 
os elementos necessários ao registo anual das acções 
de formação. 

SECÇÃO II 
Avaliação e certificação 

Artigo 10.° 
Avaliação das acções de formação 

1 — As acções de formação contínua são avaliadas 
pelo formando, pelo formador ou entidade formadora 
de modo a permitir a análise da sua adequação aos 
objectivos previamente definidos e da sua utilidade na 
formação contínua do docente. 

2 — A entidade formadora deve criar instrumentos 
de avaliação, proceder ao tratamento dos dados reco
lhidos e promover a divulgação dos respectivos resul
tados. 

Artigo 11." 
Avaliação dos formandos 

1 — As acções de formação contínua devem assegurar 
a avaliação individual do aproveitamento do formando. 

2 —A avaliação é realizada, preferencialmente, sob 
forma escrita, sem prejuízo dc utilização, cumulativa 
ou em alternativa, dc outros instrumentos, designada-
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mente relatórios, trabalhos, provas, comentários e apre
ciações críticas. 

3 — A responsabilidade final da avaliação cabe à enti
dade formadora. 

4 — Do resultado da avaliação realizada nos termos 
dos números anteriores cabe recurso para o órgão cien-
tífico-pedagógico da entidade formadora. 

Artigo 12.° 
Avaliação nas modalidades de estágio e projecto 

1 — Os estágios compreendidos na formação contí
nua de professores pressupõem o acompanhamento por 
um formador do estabelecimento ou do centro onde 
os mesmos se realizam, no qual se registe a avaliação 
do desempenho do professor durante o estágio, em rela
tório a elaborar para o efeito. 

2 — Os professores que realizam estágios devem ela
borar relatório de avaliação dos mesmos. 

3 — A entidade formadora deve avaliar a participação 
dos professores na concepção, desenvolvimento e reali-
zação dos projectos. 

Artigo 13.° 
Certificação das acções de formação 

1 — As entidades formadoras devem emitir certifi
cados das acções de formação contínua que ministram, 
desde que se encontrem satisfeitas as condições de fre
quência e de aproveitamento previamente definidas e 
divulgadas. 

2 — Não podem ser objecto de certificação as acções 
nas quais a participação do formando não tenha cor
respondido a dois terços da respectiva duração. 

3 — Dos certificados de formação devem constar a 
data, a designação, a duração e a modalidade da acção 
de formação realizada, bem como a identificação do 
formando, do formador e da respectiva entid-tde for
madora. 

4 — Sempre que a organização dos cursos de for
mação seja modular, o certificado do curso deve iden
tificar os módulos que o constituem e as respectivas 
designações. 

) 5 — Quando a acção de formação revista as moda
lidades de estágio ou de projecto, o certificado deve 
referir ainda o local onde os mesmos se realizaram. 

SECÇÃO III 

Regime de creditação 

Artigo 14.° 
Créditos de formação 

1 — Às acções de formação contínua são atribuídos 
créditos para efeitos de progressão na carreira docente; 
de acordo com o número de horas da acção, dividido 
pelo coeficiente 25. 

2 — O quociente resultante da divisão prevista no 
número anterior é contabilizado até às décimas. 

3 _ A contabilização horária das modalidades de 
estágio, de projecto, de círculo de estudos e de dis
ciplinas singulares do ensino superior é definida por 
despacho do Ministro da Educação, sob proposta do 
Conselho Científico-Pedagógico de Formação Continua. 

CAPÍTULO III 

Entidades formadoras 

SECÇÃO I 

Artigo 15.° 
Entidades formadoras 

1 — São entidades formadoras: 

a) As instituições de ensino superior cujo âmbito 
de actuação se situe no campo da formação de 
professores, das ciências de educação e das ciên
cias da especialidade; 

b) Os centros de formação das associações de 
escolas; 

c) Os centros de formação de associações profis
sionais ou científicas sem fins lucrativos, cons
tituídas nos termos da lei, cuja intervenção seja 
considerada relevante para o processo de for
mação contínua de professores. 

2 — Os serviços da administração central ou regional 
de educação podem promover acções de formação con 
tínua em áreas consideradas relevantes para o desen 
volvimento do sistema educativo. 

3 — As entidades formadoras podem revestir natu 
reza pública, particular e cooperativa. 

4 — Podem ser criados centros de formação de natu 
reza mista envolvendo entidades formadoras pública 
e não públicas. 

5 — As entidades formadoras podem solicitar a cola 
boração de outras entidades, em termos a definir pel 
Conselho Científico-Pedagógico de Formação Continu; 

6 — Por portaria do Ministro da Educação, ouvid 
o Conselho Científico-Pedagógico de Formação Coi 
tínua, serão definidas as condições em que o estatui 
de entidade formadora pode ser atribuído a outras in 
tituições cuja intervenção seja considerada relevarr 
para o processo de formação contínua de professore 

SECÇÃO II 

Instituições de ensino superior 

Artigo 16.° 
Instituições de ensino superior 

As instituições de ensino superior podem realb 
acções de formação contínua, quer por iniciativa própi 
quer mediante a celebração de protocolos, contrat 
-programa e contratos de formação, nos termos prévis 
no presente diploma. 

Artigo 17." 
Participação das instituições de ensino superior 

1 — Enquanto entidades de formação inicial de [ 
fessores, compete às instituições de ensino superior 
borar programas de formação de formadores. 

2 — As instituições de ensino superior podem pre 
consultadoria científica e metodológica aos centro 
formação, nomeadamente na identificação de nec 
dades, na elaboração de planos e na concepção e de 
volvimento de projectos. 
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SECÇÃO III 

Centros de formação das associações de escolas 

Artigo 18." 
Constituição 

1 — Os estabelecimentos de educação pré-escolar e 
dos ensinos básico e secundário de uma mesma área 
geográfica podem, mediante decisão dos respectivos 
órgãos de direcção, associar-se com vista à constituição 
de centros de formação de associações de escolas. 

2 — Os centros de formação podem associar escolas 
públicas, bem como escolas privadas e cooperativas, 
desde que seja previamente definido o contributo destas 
em recursos humanos e recursos financeiros. 

3 — Salvo casos de contiguidade, só podem agrupar-se 
escolas das mesmas áreas geográficas, sendo estas, para 
eteito do disposto no presente diploma, delimitadas por 
despacho do Ministro da Educação. 

4 — O disposto no número anterior não é aplicável 
à constituição de centros de formação que associem 
exclusivamente estabelecimentos de ensino particular e 
cooperativo. 

5 — Os centros de formação associam estabelecimen
tos de diferentes níveis e modalidades de educação e 
de ensino, podendo constituir bolsas de formadores de 
cada um dos níveis e modalidades de educação e ensino 
que os integram. 

6. — por despacho do Ministro da Educação, serão 
definidas as condições necessárias à constituição de um 
centro de formação de associação de escolas públicas 
ou misto. 

7 — O processo de associação de escolas deve ser 
acompanhado, apoiado e homologado pelo respectivo 
director regional de educação. 

Artigo 19." 
Objectivos 

São objectivos dos centros de formação: l / 
a) Incentivar a autoformação, a prática de inves

tigação e a inovação educacional; 
b) Promover a identificação das necessidades de 

formação; 
c) Dar resposta a necessidades de formação iden

tificadas e manifestadas pelos estabelecimentos 
de educação e ensino associados e pelos res
pectivos educadores e professores; 

d) Fomentar o intercâmbio e a divulgação de expe
riências pedagógicas; 

e) Adequar a oferta à procura de formação. 

Artigo 20." 
Competências 

Aos centros de formação compete: 
a) Identificar as necessidades de formação dos 

docentes das escolas associadas, estabelecendo 
as respectivas prioridades; 

h) Promover as acções de formação contínua que 
respondam às prioridades definidas; 

c) Elaborar planos de formação, podendo estabe
lecer protocolos de cooperação com outras enti
dades formadoras; 

d) Coordenar e apoiar projectos de inovação dos 
estabelecimentos de educação e ensino asso
ciados; 

e) Promover a articulação de projectos desenvol
vidos pelas escolas com os órgãos de poder local: 

f) Criar e gerir centros de recursos. 

Artigo 21." 
Autonomia 

1 —Os centros de formação gozam de autonomia 
pedagógica para os efeitos previstos neste diploma. 

2 — Sem prejuízo da sua autonomia pedagógica, o 
centro de formação atende às orientações do Conseího 
Científico-Pedagógico de Formação Contínua. 

Artigo 22.° 
Sede e designação 

1 — O centro de formação tem sdde numa das escolas 
associadas. 

2 — O centro de formação adoptará designação pró
pria, à qual pode acrescer o nome de um patrono. 

Artigo 23.° 
Verbas e receitas próprias 

1 — Os centros de fornróção têm verbas próprias ins
critas no orçamento da escola onde funcione a sua sede 
e têm receitas próprias provenientes da aceitação de 
liberalidades ou de serviços prestados. 

2 — A movimentação das verbas referidas no n.° 1 
compete ao órgão de gestão da escola onde funcione 
a sede do centro de formação, sob proposta do res
pectivo director. 

Artigo 24.° 
Estrutura da direcção e gestão 

1 — São órgãos de direcção e gestão dos centros de 
formação das associações de escolas públicas e mistas 
a comissão pedagógica, o director e o Conselho de 
Acompanhamento da Gestão Administrãtívõ-Finan-
ceira. 

2 — A comissão pedagógica é composta pelo director 
do centro de formação, pelos presidentes dos conselhos 
pedagógicos das escolas associadas, por representantes 
dos estabelecimentos de educação pré-escòlar e do 
1.° ciclo do ensino básico e pelo presidente do conselho 
directivo ou director executivo da escola que funcione 
como sede. 

3 — O director é seleccionado por concurso de entre 
os docentes das escolas associadas. 

4 — O Conselho de Acompanhamento da Gestão 
Administrativo-Financeira é composto por um membro 
eleito pela comissão pedagógica e pelo presidente do con
selho administrativo e chefe dos serviços administrativos 
da escola sede. 

Artigo 25." 
Competências da comissão pedagógica 

1 — A comissão pedagógica compete: 
a) Seleccionar o director do centro de entre as 

candidaturas apresentadas; 
b) Eleger o seu representante no Conselho de 

Acompanhamento da Gestão Administrativo-
-Financeira; 

c) Emitir recomendações sobre aspectos pedagó
gicos; 
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(/) Estabelecer a articulação entre os projectos de 
formação das escolas e o centro; 

c) Aprovar o plano de acção, proposto pelo direc
tor do centro; 

f) Escolher os formadores do respectivo centro; 
g) Aprovar os protocolos de colaboração entre o 

centro e outras entidades formadoras; 
/j) Propor o recurso a serviços de consultadoria 

para apoio ao desenvolvimento das actividades 
do centro; 

i) Aprovar o seu regulamento interno de funcio
namento, do qual conste, designadamente, o 
regime de selecção do director do centro; 

j) Acompanhar a execução do plano de acção do 
centro, bem como do respectivo orçamento. 

2 — A comissão pedagógica pode nomear um con
sultor de formação. 

Artigo 25.°A 
Consultor de formação 

1 — O cargo_jieconsultor de formação deve ser 
desempenliadcTpor ïndividuos possuidores de currículo 
relevante, como tal reconhecido mediante deliberação 
fundamentada do Conselho CientíficoPedagógico de 
Formação Contínua. 

2 — Ao consultor de formação compete: 
A) Colaborar na elaboração do plano de formação 

do centro; ' 
/;) Dar parecer sobre aspectos relacionados com 

o funcionamento científicopedagógico do cen
tro; 

c) Acompanhar o ciíse.r.volvimento das acções de 
formação realizadas nas modalidades de pro
jecto e círculo de estudos; 

d) Exercer as demais funções de âmbito científi
copedagógico que lhe forem cometidas pelos 
órgãos de direcção e gestão do centro. 

Artigo 26.° 
Competências do director 

Ao director do centro compete: 
a) Representar o centro de formação; 
6) Presidir à comissão pedagógica; 
c) Coordenar e gerir o processo de formação con

tínua dos professores das diversas escolas asso

d) Promover a identificação das necessidades de 
formação dos docentes e a elaboração do plano 
de formação do centro; 

c) Assegurar a articulação com outros estabele
cimentos, designadamente os de ensino supe
rior tendo em vista a preparação, orientação 
c gestão de acções de formação continua; 

f) Promover a organização das acções previstas no 
plano de formação do centro; 

e) Analisar e sistematizar a informação constante 
das fichas de avaliação das acções de formação 
contínua realizadas c apresentálas à comissão 

h) Proposa Movimentação das verbas inscritas 
para o funcionamento do centro. 

Artigo 27.° 
Estatuto do director 

1 — O director do centro é, obrigatoriamente, um 
docente profissionalizado, com, pelo menos, cinco anos 
de bom e efectivo serviço. 

2 O director do centro poderá beneficiar de dis
pensa total de serviço docente. 

3 — O director, se colocado como docente num esta
belecimento de educação ou de ensino não pertencente 
à associação de escolas, pode concluir o seu mandato 
em regime de destacamento. 

4 — O exercício de funções de director do centro é 
equiparado para efeitos remuneratórios ao exercício do 
cargo de presidente do conselho directivo. 

5 — O director exerce as suasfunções por um período 
de três anos, renovável. 

Artigo 27.°A 
Apoio técnico 

O apoio técnico ao director do centro de formação 
será assegurado por docentes, até ao máximo de dois. 
em regime de acumulação, dando direito a remuneração 

Artigo 27.°B 
Competências do Conselho de Acompanhamento 

da Gestão Administrativo-Financeira 

Ao Conselho de Acompanhamento da Gestão Admi 
nistrativoFinanceira compete: 

a) Elaborar e aprovar o projecto de orçamento d( 
centro; 

b) Exercer o controlo orçamental sobre a activi 
dade do centro. 

SECÇÀO I V 

Centros de formação das associações profissionais ou científica 

Artigo 28.° 
Centros de formação das associações profissionais ou científicí 

1 — As associações profissionais ou científicas ser 
fins lucrativos, constituídas nos termos da lei, cuja intei 
venção seja considerada relevante para o processo d 
formação contínua de professores podem criar centre 
de formação. 

2 — Os centros a que se refere o número anteric 
têm como órgãos.de direcção e gestão a comissão ped; 
gógica e o director, sendolhes aplicável, com as devid; 
adaptações, o disposto nos artigos 25.° e 27.° do presen 
diploma. 

3 — Aos centros de formação das associações pr 
fissionais ou científicas é aplicável o disposto i 
artigo 21.° do presente diploma. 

SECÇÃO V 

Processos de acreditação 

Artigo 29." 
Acreditação das entidades formadoras 

1 —As entidades que. nos termos e para os ctoi 
do presente diploma, pretendam realizar acções de !■ 
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mação contínua devem sujeitar-se a um processo de 
acreditação. 

2 — A acreditação é requerida ao Conselho Cien
tífico-Pedagógico de Formação Contínua, devendo a 
entidade formadora fazer a indicação dos seguintes 
elementos: 

a) Plano de actividades e projectos de formação 
para o período de validade da acreditação; 

b) Identificação e habilitações dos formadores e 
respectivas áreas de formação; 

c) Destinatários das acções de formação a realizar. 

3 — No caso de instituições do ensino superior, a 
acreditação é concedida às unidades orgânicas das ins
tituições requerentes. 

4 — A acreditação é válida por três anos, a partir 
da data da concessão e registo, implicando a sua reno
vação um novo processo de acreditação. 

5 — Sem prejuízo da indicação dos elementos refe
ridos no n.° 2, as instituições de ensino superior e os 
serviços de educação da administração central ou regio
nal consideram-se dispensados do processo de acre
ditação. 

6 — Para além dos elementos .referidos no n.° 2, 
devem as instituições de ensino superior particular e 
cooperativo e os centros de formação apresentar do
cumento comprovativo da autorização ou homologação 
superior de funcionamento da instituição, bem como 
dos cursos que ministram, no caso das instituições de 
ensino superior. 

7 — O prazo para decisão sobre o pedido de acre
ditação das entidades formadoras é de 60 dias, findo 
o qual se presume o deferimento tácito. 

Artigo 30." 
Acreditação de acções de formação 

1 — A acreditação de acções de formação é requerida 
ao Conselho Científico-Pedagógico de Formação Con
tínua, devendo a entidade requerente indicar os seguin
tes elementos, referentes às acções a acreditar: 

a) Designação e programa; 
b) Duração; 
c) Destinatários; 
a) Condições de frequência; 
e) Identificação e habilitações dos formadores; 
f) Local de realização; 
g) Forma de avaliação da acção e dos formandos. 

2 — A acreditação da acção fixa o número de créditos 
a atribuir, a área do conhecimento para a qual é con
ferida, bem como os perfis dos respectivos destinatários. 

3 — O prazo para decisão sobre o pedido de acre
ditação das acções de formação é de 90 dias, findo o 
qual se presume o deferimento tácito. 

CAPÍTULO IV 
Formadores 

Artigo 31." 
Requisitos 

I — Podem ser formadores, no âmbito das áreas de 
formação previstas no artigo 6.", os indivíduos que pos
suam uma das seguintes habilitações: 

a) Doutoramento; 
b) Mestrado; 
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c) Aprovação em provas de aptidão pedagógicas 
e capacidade científica, realizadas no âmbito da 
docência do ensino superior; 

d) Curso de pós-graduação ou parte curricular do 
mestrado; 

e) Curso de formação especializada em Educa
ção/Ciências de Educação, nos termos do dis
posto no regime jurídico da formação especia
lizada de educadores e professores; 

f) Licenciatura em Educação/Ciências de Edu
cação. 

2 — Podem também ser formadores os docentes pro
fissionalizados dos ensinos básico e secundário e os edu
cadores de infância habilitados com uma das seguintes 
qualificações em Educação/Ciências de Educação: 

a) Diploma de estudos superior.es especializados; 
b) Curso de formação de formadores com duração 

superior a cento e vinte horas. 

3 — Podem ainda ser formadores, mediante delibe
ração fundamentada do Conselho Científico-Pedagógico 
de Formação Contínua, os indivíduos, docentes ou não 
docentes, possuidores de currículo relevante nas maté
rias sobre que incide a formação. 

4 — O estatuto de formador a que se referem os 
números anteriores é concedido para uma determinada 
área de formação. 

Artigo 32.° 
Estatuto do formador de centro de formação 

1 — Aos formadores dos centros de formação das 
associações de escolas é atribuída a remuneração devida 
pelas acções de formação que orientem. 

2 — Os formadores dos centros de formação podem 
ser autorizados pela comissão pedagógica a orientar 
acções de formação para outras entidades, desde que 
não haja prejuízo para o exercício das suas funções no 
centro. 

3 — Para a realização das acções de formação, os for
madores devem solicitar a autorização prévia da ins
tituição a que se encontram vinculados. 

4 — No caso de os formadores exercerem as suas fun
ções no centro em regime tie acumulação com funções 
docentes em estabelecimentos de educação ou ensino 
público, não pode o horário daí resultante ultrapassar 
o limite legalmente fixado. 

CAPÍTULO V 

Formandos 

Artigo 33.° 
Direitos dos formandos 

O docente, enquanto formando, tem o direito de: 
a) Escolher as acções de formação que mais se 

adeqúcm ao seu plano de desenvolvimento pro
fissional e pessoal, sem prejuízo do cumpri
mento de programas ou prioridades definidos 
pela escola a que pertence ou pelo Ministério 
da Educação; 

b) Participar na elaboração do plano de formação 
do centro a que se encontra associada a escola 
a que pertence; 
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c) Cooperar com os outros formandos na cons
tituição de equipas que desenvolvam projectos 
ou promovam círculos de estudos; 

d) Contabilizar créditos das acções de formação 
em que participe; 

e) Beneficiar, nos termos da legislação em vigor, 
de dispensas da actividade lectiva para efeitos 
da frequência de acções de formação contínua; 

f) Frequentar, gratuitamente, as acções de forma
ção obrigatória. 

Artigo 34.° 
Deveres dos formandos 

O docente, enquanto formando, tem o dever de: 
a) Participar nas acções de formação contínua que 

se integrem em programas considerados prio
ritários para o desenvolvimento do sistema edu
cativo e das escolas; 

b) Custear as acções de formação contínua de 
carácter não obrigatório. 

CAPITULO VI 
Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua 

Artigo 35.° 
Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua 

1 — Ao Conselho Científico-Pedagógico de Forma
ção Contínua, adiante designado por Conselho, compete 
proceder à acreditação das entidades formadoras e das 
acções de formação contínua de professores e acom
panhar o processo de avaliação do sistema de formação 
contínua. 

2 — Ao Conselho compete, ainda, a acreditação dos 
cursos de formação especializada. 

3 — Ao Conselho podem ser solicitados pareceres 
sobre matérias da sua competência. 

Artigo 36.° 
™ Composição 

1 —O Conselho é constituído por 1 presidente e 
12 vogais, nomeados por despacho do Ministro da Edu
cação de entre personalidades de reconhecido mérito 
na área da educação. 

2 _ No âmbito do Conselho serão constituídas duas 
secções: 

a) Secção Coordenadora de Formação Contínua; 
b) Secção Coordenadora de Formação Especia

lizada. 
Artigo 37." 

Secção Coordenadora de Formação Contínua 

À Secção Coordenadora de Formação Contínua 
compete: 

a) Acreditar e registar as entidades formadoras e 
as acções de formação contínua de acordo com 
o disposto no presente diploma; 

b) Acreditar os candidatos a formadores previstos 
no n." 3 do artigo 34.°; 

c) Reconhecer como válidas, para efeitos do dis 
posto no presente diploma, qualificações obtida 
no estrangeiro; 

d) Organizar o registo dos formadores; 
e) Esclarecer dúvidas relacionadas com a relevân 

cia, a avaliação e a certificação das acções 
f) Delegar competências em consultores científi 

co-pedagógicos das entidades formadoras par 
o desenvolvimento de acções de formação na 
modalidades de círculo de estudos e projecte 

Artigo 38.° 
Secção Coordenadora de Formação Especializada 

À Secção Coordenadora da Formação Especial izad 
compete: 

a) Acreditar os cursos de formação especializad 
no respeito pelos princípios definidos no rc 
pectivo regime jurídico; 

b) Estabelecer o regime de creditação da formaç; 
especializada, com base nos princípios definid 
no presente diploma; 

c) Emitir recomendações e pareceres, designad 
mente quanto à adequação dos cursos e pr 
gramas de formação especializada aos perfis < 
formação para o exercício dos cargos, actividad 
e funções no âmbito do sistema educativo e d 
escolas. 

Artigo 39." 
Funcionamento 

1 — O Conselho rege-se por um regulamento inter 
por si elaborado e aprovado, a submeter a homologac 
do Ministro da Educação. 

2 — Ao presidente do Conselho cabe presidir às r 
niões do plenário e das secções, dirigir e coordenar 
actividades do conselho e executar as suas deliberaçc 

3 — De todas as reuniões do plenário e das secç 
do Conselho deve ser lavrada acta, da qual const 
as deliberações tomadas e as declarações de voto 
membros presentes que o requeiram. 

4 — O Conselho tem um secretário permane 
nomeado por despacho do Ministro da Educação, 
proposta do respectivo presidente, equiparado, r 
efeitos remuneratórios, a chefe de divisão. 

5 — O Conselho dispõe de um secretariado pró, 
para apoio logístico e administrativo, competindo 
Instituto de Inovação Educacional garantir o respec 
suporte financeiro. 

CAPÍTULO VII 
Administração da formação contínua 

Artigo 40." 
Orientação da formação contínua de professores 

O Ministério da Educação intervém na formação 
tínua de professores através: 

a) Do estabelecimento de prioridades de f< 
ção; 

b) Da criação de programas nacionais; 
c) Da coordenação, administração e avaliaç 

sistema de formação contínua. 

609 



Artigo 41." 
Intervenção das direcções regionais de educação 

1 — No âmbito da gestão administrativa do processo 
de formação contínua, compete às direcções regionais 
de educação: 

a) Registar anualmente todas as acções de forma
ção contínua oferecidas na região, indicando as 
suas características identificativas, nomeada
mente entidade formadora, formandos, desti
natários, data e local da realização, modalidade 
e duração da acção, tema e programa, créditos 
a atribuir e formas de avaliação; 

b) Registar anualmente as acções de formação ofe
recidas por cada entidade formadora; 

c) Autorizar a dispensa de serviço docente, no 
âmbito da legislação em vigor. 

2 — As direcções regionais de educação comunicarão 
ao Conselho os registos referidos nas alíneas a) e b) 
do número anterior. 

3 — No âmbito da administração do sistema de for
mação contínua, compete às direcções regionais de 
educação: 

a) Promover e acompanhar o processo de criação 
dos centros de formação de associações de 
escolas; 

b) Promover a cooperação interinstitucional de 
modo a adequar a oferta à procura de formação. 

4 — As direcções regionais de educação podem soli
citar intervenções prioritárias, no âmbito da formação 
contínua, e aplicar medidas de apoio especial. 

5 — As direcções regionais de educação podem ainda 
celebrar contratos de prestação de serviços com for
madores, destinados aos centros de formação das asso
ciações de escolas das áreas de intervenção prioritária. 

CAPÍTULO VIII 
Inspecção da formação contínua 

Artigo 42.° 
Inspecção do sistema de formação continua 

Cabe à Inspecção-Geral da Educação o controlo e 
a inspecção das actividades de formação contínua pre
vistas no presente diploma. 

Artigo 43.° 
Irregularidades 

1 — Detectada a ocorrência de irregularidades nos 
processos de formação em curso, a Inspecção-Geral da 
Educação comunicá-las-á ao Conselho. 

2 — Na situação a que se refere o número anterior, 
o Conselho promoverá a audição do centro responsável 
pela acção de formação. 

3 — Em caso de fundada suspeita de irregularidades 
graves no funcionamento dos centros e na realização 
de acções de formação, o Conselho determinará a sus
pensão preventiva da acreditação e proporá a instau
ração de processo administrativo de averiguações. 

4 — O não cumprimento pelos centros ou pelos for
madores neles integrados dos deveres a que estão sujei

tos dará lugar, conforme a sua gravidade, à suspensão 
temporária da acreditação ou ao seu cancelamento defi
nitivo, sem prejuízo da efectivação da responsabilidaç] ~ 
disciplinar, civil ou criminal que ao caso couber. 

CAPÍTULO IX 
Apoio à formação contínua 

Artigo 44.° 
Encargos com as acções de formação contínua 

1 — Os encargos com as acções de formação contínua 
promovidas integralmente pelos centros de formação 
de associações de escolas podem ser suportados por 
estes ou comparticipados pelos professores, de acordo 
com a natureza obrigatória ou facultativa das acções 
e por decisão dos órgãos de administração das escolas 
associadas. 

2 — Os encargos com as acções de formação promo
vidas por outras entidades formadoras são assegurados 
pelos professores, pela entidade formadora, ou por | 
ambos, de acordo com a decisão da entidade formadoralP 
ou em resultado do previamente acordado entre as enti
dades envolvidas. 

Artigo 45.° 
Apoio às acções de formação 

1 — A fim de viabilizar a execução de acções de for
mação contínua, serão celebrados contratos-programa 
com os centros de formação de associações de escolas 
para apoio das referidas acções. 

2 — O apoio previsto no número anterior é concedido 
mediante a apresentação de candidatura de que constem 
o plano de actividades e o projecto do centro de 
formação. 

3 — Pode ainda ser concedido apoio, mediante con
curso, a outras entidades formadoras. 

4 — Com vista à promoção de acções de formação 
que considere necessárias, o Ministério da Educação 
pode celebrar contratos-programa ou contratos de for
mação com as instituições de ensino superior. 

5 — Mediante a apresentação de candidatura, oilll 
Ministério da Educação pode ainda apoiar d i rec tamente" 
programas de formação de qualquer entidade formadora 
que envolvam experiências pedagógicas que contribuam, 
de modo determinante, para a inovação educacional. 

6 — Sem prejuízo do disposto nos números anterio
res, devem ser apoiadas, de modo especial, as acções 
inseridas em programas nacionais de formação que se 
considerem prioritários. 

Artigo 46." 

Apoio indirecto do Estado 

1—O Ministério da Educação pode apoiar com 
recursos humanos as instituições públicas de ensino 
superior que procedam a formação de professores. 

2 — O apoio referido no número anterior c estabe
lecido por protocolo, onde se lixam as condições da 
oferta de formação. 

3 — O apoio referido nos números anteriores pode 
ainda abranger os centros de formação das associações 
profissionais c científicas, bem como os estabelecimen
tos do ensino superior particular c cooperativo. 
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4 — Por portaria do Ministro da Educação, ouvido 
o Conselho do Formação Continua, serão definidos os 
critérios para atribuição dos apoios previstos nos núme
ros anteriores. 

5 — Os apoios concedidos no âmbito deste artigo 
serão quantificados e o seu montante será objecto de 
divulgação, nos termos da legislação aplicável. 

6 — As instituições apoiadas devem divulgar os 
apoios recebidos, bem como fixar preços de formação 
que *tenham em conta o apoio que lhes foi concedido. 

Artigo 47.° 
Outros apoios 

1 — O Instituto de Inovação Educacional pode apoiar 
projectos e programas experimentais de formação con
tínua a desenvolver pelas entidades formadoras. 

2 — Os centros de recursos criados no âmbito de pro
gramas ministeriais e comunitários devem articular a 
sua acção com os centros de formação das associações 
de escolas, disponibilizando os seus recursos para a con
cretização dos planos de actividades. 

CAPÍTULO X 
Conselho de Formação Contínua 

Artigo 48.° 
Conselho de Formação Contínua 

O Cnnselhn de Formação Contínua é um órgão de 
consuttãlõbre as opções de política de formação contínua 
de professores. 

Artigo 49.° 
Composição 

1 — O Conselho de Formação Contínua tem a 
seguinte composição: 

a) Ministro da Educação, que preside; 
b) Presidente do Conselho Científico-Pedagógico 

de Formação Contínua; 
c) Dois representantes das instituições de forma-> ção de professores do ensino superior univer

sitário, a designar por estas; 
d) Dois representantes das instituições de forma

ção de professores do ensino superior politéc
nico, a designar por estas; 

e) Cinco representantes dos centros de formação 
de professores de associações de escolas, um 
por cada direcção regional de educação, a desig
nar pelos centros, em reunião convocada para 
o efeito pelo director regional; 

f) Dois representantes dos centros de formação 
das associações profissionais e científicas, a 
designar por estas; 

f>) Um representante de cada uma das Regiões 
Autónomas, a designar pelos respectivos órgãos 
de governo próprio; 

h) Dois representantes das associações sindicais de 
professores, a designar por estas; 

i) Dois representantes do ensino particular e coo
perativo, a designar pelas respectivas associa
ções; . 

i) Dois representantes das associações de pais e 
encarregados de educação, a designar por estas; 

/) Um representante do Departamento da Edu
cação Básica, do Departamento do Ensino 

* Secundário, do Instituto de Inovação Educacio
nal, do Departamento de Programação e Gestão 
Financeira e do Departamento de Gestão dos 
Recursos Educativos, do Ministério da Edu
cação; 

m) Quatro personalidades de reconhecido mérito 
no âmbito da formação de professores. 

2 — Os representantes referidos nas alíneas /) e m) do 
número anterior são designados por despacho do Ministro 
da Educação. 

Artigo 50." 
Competências . , 

Ao Conselho de Formação Contínua compete: 
a) Acompanhar o funcionamento do sistema de 

formação contínua; 
b) Emitir pareceres e recomendações; 
c) Participar na definição da política de formação 

de professores; 
d) Propor medidas visando a articulação da for

mação contínua com a formação inicial e espe
cializada de professores; 

e) Acompanhar a definição dos critérios de finan
ciamento das acções de formação; 

f) Apresentar propostas para a melhoria do sis
tema de formação. 

Artigo 51.° 
Organização e funcionamento 

1 — O Conselho de Formação Contínua rege-se por 
um regulamento interno por si elaborado e aprovado. 

2 — O Conselho pode reunir em plenário ou por sec
ções, permanentes ou eventuais, consoante a matéria 
em apreciação, em termos a definir no seu regulamento. 

3 — De todas as reuniões do Conselho deve ser 
lavrada acta, de que constem as deliberações tomadas 
e as declarações de voto dos membros presentes que 
o requeiram. 

Artigo 52.° 
Apoio logístico, administrativo e financeiro do Conselho 

O apoio logístico, administrativo e financeiro ao fun
cionamento do Conselho é prestado pelo Instituto de 
Inovação Educacional. 
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CONTRIBUTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA 

FORMAÇÃO CONTÍNUA CENTRADA NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

— Dezembro de 1998 



1. AS COMUNIDADES EDUCATIVAS * COMO ALVO E CENTRO DAS NOVAS 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 
PROFESSORES E EDUCADORES DE INFÂNCIA 

Com o lançamento, em 1992 , do sistema formal de Formação Contínua de 

Professores, e com a criação dos Centros de Formação das Associações de Escolas e dos 

Centros de Formação das Associações de Professores, iniciou-se um processo dinâmico 

de organização da formação contínua em Portugal, visando contribuir para o 

desenvolvimento pessoal, social e profissional dos professores e, em consequência, 

para a melhoria dos serviços educativos prestados pela escola. 

Começou-se assim a dar resposta a uma das preocupações fundamentais da 

Reforma do Sistema Educativo, desencadeada a partir de 1980 e consagrada na Lei 

46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo). O potencial de recursos 

humanos gerado por outras iniciativas anteriores a 1992, tais como a 

Profissionalização em Exercício, entre 1980 e 1985, incentivando a formação centrada 

no sistema, na escola e na articulação desta com a comunidade, a «localização» de 

iniciativas curriculares não disciplinares na escola, a partir de 1989/90, a 

desconcentração e descentralização experimental da administração da escola, a partir 

de 1991/92, e a formalização da avaliação do desempenho dos docentes, em 1990 e 

1992, criou as condições para que a formação pudesse ser pensada a partir da realidade 

escolar e educativa. 

Este movimento de deslocalização da formação contínua de fora para dentro 
da escola, correspondendo, neste plano, ao discurso da autonomia das escolas e da 
descentralização e territorialização das políticas educativas, fez emergir a escola como 
mesosistema educativo e organizativo (Moreno-Cerrillo, 1989; Barroso, 1992), e como 
centro de reflexão e debate da formação e da construção da profissionalidade docente 
(Escudero e Gonzalez, 1994; Imbernón, 1994; Amiguinho e Canário, 1994; Delgado, 
1995; Alves, Cabrita, Canário e Gomes, 1996). 

O percurso assim construído tem por base os estudos teóricos e empíricos 
conhecidos neste âmbito, que põem em evidência a necessidade de reconstruir a 
profissionalidade docente tendo como campo de formação e reflexão as acções 
desenvolvidas no território profissional, ou seja, a comunidade educativa, cujo centro 
é a escola (Benavente, 1990; Formosinho, 1991; Nõvoa, 1991). 
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O postulado fundamental deste percurso é o de que a formação se deve centrar 
preferencialmente nas práticas profissionais dos professores, considerando como 

território profissional do professor não apenas a sala de aula mas também a escola e a 

comunidade educativa. Ou seja, a formação deverá ser dirigida, especificamente, à 

melhoria do desempenho profissional do professor em qualquer das actividades que 

ele exerça no âmbito da missão da escola e da comunidade educativa. 

Com este postulado opera-se, para o efeito, a distinção clara entre saberes 

teóricos e saberes de acção (Barbier, 1993 e 1996) ou entre saberes teóricos e saberes 

profissionais (Maglaive, 1995) para construir o princípio formativo de que todos os 

saberes, no âmbito da formação, devem ser saberes de acção e saberes profissionais, 

pois o saber só o é se permitir o desempenho profissional. Correlato deste postulado e 

seu pressuposto é o princípio de que a formação contínua deve estar ao serviço da 

formação reflexiva dos professores e do seu desenvolvimento pessoal e profissional 

(Alarcão e Tavares, 1982; Garcia, 1987; Zeichner, 1993; Alarcão, 1995; Vieira, 1993). 

Em consequência, deve centrar-se no território de acção do professor — a escola — e 

deve ter por objecto preferencial os actos profissionais dos professores. 

Tendo em conta esta abordagem, a formação contínua deverá centrar-se na 

relevância das actividades e experiências e não tanto nos conteúdos (Traldi, 1984; 

Ribeiro e Ribeiro, 1989; Ribeiro, 1990). 

A abordagem histórico-reflexiva sobre estes actos profissionais pode permitir 

a emergência da auto-consciencialização dos percursos de formação, na sua relação 

contextual com as situações de trabalho, permitindo uma reelaboração pessoal do 

processo da formação (Nóvoa e Finger, 1988). 

São disso exemplo as «leituras» da história de vida profissional do docente, 

que põem em relevo os equilíbrios e os desequilíbrios, as articulações e as 

desarticulações e que fazem ressaltar os processos e os efeitos na apropriação da 

formação (Pineau e Michèle, 1983) e na reconstrução da profissionalidade (Huberman, 

1989; Josso, 1991; Dominicé, 1996: Cruz, 1998), na sua dimensão dialéctico-temporal. 

Por outro lado, situando-se a escola numa sociedade democrática e 

pretendendo-se que a escola seja democrática, a reflexão e a acção sobre as experiências 

profissionais dos professores deverá ser colegial e incrementadora de práticas de 
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debate e de interacção social, capazes de gerar d inâmicas e c u l t u r a s de m u d a n ç a 

(Chorão, 1992; Gomes, 1993). 

E s t a s t endênc ias cientificas e organizacionais vieram a ser in t eg radas n a s 

sucess ivas revisões do Ordenamento Jurídico da Formação de Professores. 

1.1 MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS OPERADAS PELO NOVO ORDENAMENTO 
JURÍDICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

A revisão do Ordenamento Jurídico da Formação Cont ínua de Professores e 

Educadores de Infância, aprovada pelo Decreto-Lei n° 2 0 7 / 9 6 , de 2 de Novembro, é 

pa r t i cu la rmente rica no conjunto de orientações acima referido e de la s o b r e s s a e m 

ideias-força a privilegiar: 

a d a identificação de necessidades de formação dos d i scen tes e docentes no 
contexto da comunidade educativa e da consequente cons t rução de u m projecto 
educat ivo coe ren te que seja factor e s t r u t u r a n t e d a s po l í t i cas locais de 
educação e de formação; 

a d a formação c e n t r a d a n a s escolas e n a s s i t u a ç õ e s de t r a b a l h o dos 
professores; 

a da valor ização dos p e r c u r s o s ind iv iduais e colect ivos , d e v i d a m e n t e 
art iculados n u m plano global de acção institucional, congregador de s inergias 
e potenciador de estratégias individuais e grupais de formação; 

a d a criação de condições para a emergência de processos de m u d a n ç a assen tes 
em projectos de investigação e inovação cen t r ados q u e r n a c o m u n i d a d e 
educativa, quer no estabelecimento escolar, quer a inda n a sa la de aula. 

O Ordenamen to Jur íd ico inst i tuiu a s s im o princípio de q u e é necessár io 

adop ta r u m a « (...) nova filosofia para a formação con t ínua de professores , d a n d o 

especial realce à valorização pessoal e profissional do docente, em es t re i ta ar t iculação 

com o t raba lho que desenvolve a nível do seu estabelecimento de e d u c a ç ã o ou de 

ensino» , es t imulando os «processos de m u d a n ç a ao nível d a s escolas e dos territórios 

educat ivos em que e s t a s se integram» a t ravés de «modal idades format ivas que 

pos sam dar o devido relevo a uma formação centrada na escola e n o s projectos aí 
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d e s e n v o l v i d o s » e p e r m i t a m o «intercâmbio e d ivu lgação de expe r i ênc ia s 

pedagógicas» , isto é, a formação de redes de solidariedade entre escolas. 

Des tas or ientações parece decorrer a ideia de que, com a es t ra tég ia da 

«formação cent rada na escola e nos projectos ai desenvolvidos», s e pre tendeu operar 

uma mudança nas áreas, modalidades e acções de formação contínua dos professores, 

conferindo-lhes maior relevância e operacionalidade em relação à s necess idades dos 

docentes , a lunos , funcionários e pais , no âmbito de cada c o m u n i d a d e educat iva, 

podendo esta centrar-se dentro e em redor de uma única escola ou mesmo de u m a rede 

de escolas associadas. 

Desta interpretação decorrerá a inda a ideia de que a formação cont ínua, tendo 

por fim último o desenvolvimento profissional do professor, em contexto de t rabalho, 

deverá integrar todo o conjunto de actividades que o docente desenvolve na escola e na 

esfera de intervenção desta. E num outro aspecto, sendo o projecto pessoal de realização 

de cada professor o motivador da procura da formação, ele deve const i tuir-se , também, 

em referencial cons tan te dos projectos de formação con t ínua , o que supõe u m a 

ar t iculação ent re o formar-se e o se r formado (ar t iculação en t r e o processo da 

apropriação da formação e a acção transformadora das práticas). 

Afigura-se, pois, que a filosofia da formação c e n t r a d a n a escola e nos 

contextos de trabalho dos professores culmina um percurso de evolução d a s políticas 

educat ivas no quadro d a s iniciativas de inovação e m u d a n ç a educacional operadas 

em Portugal, tendo como finalidades essenciais a melhoria da qual idade dos serviços 

educativos pres tados pelas escolas, da educação e aprendizagens dos a l u n o s e da 

interacção escola-comunidade. 

1.2 FUNDAMENTOS DA FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA E NOS CONTEXTOS 
DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

Esta nova filosofia de formação tem, na sua génese, seis tipos de princípios: 

1) o principio da descentral ização da administração educacional , t o m a n d o esta 

mais próxima d a s populações clientes e util izadoras dos serviços, ou torgando- lhes 

assim maiores espaços de autonomia para agirem e interagirem n a realidade local; 



2) o princípio da interacção reflexiva complexa entre o sujeito em formação e a 

realidade física, h u m a n a e social na qual ele ac tua e se desenvolve, ins t i tu indo u m 

tempo cont ínuo de formação — o da acção pensada , compreendida e jus t i f icada —, 

procurando ass im criar a s condições para a cons t rução de u m a rup tu ra epistemológica 

com o modelo de formação a s sen te na sequênc ia linear de «representação de u m 

modelo teórico at ravés d a acção de formação - programação da intervenção pedagógica 

— execução da in tervenção pedagógica — avaliação da intervenção pedagógica» —, 

e s t ru tu rado , quase s empre , «a priori» e ex te rnamente à s s i tuações pedagógicas e 

escolares; 

3) o princípio da aprendizagem social, a través do jogo das interacções sociais, em 

clima, c u l t u r a e a m b i e n t e organizacional que derivam do s i s t ema ecológico da 

comunidade educativa; 

4) o princípio de que todas a s prát icas e projectos devem ser avaliados por q u e m 

os concebe e executa, como processo de «tomada de consciência dos cons t rang imentos 

l imitadores da inovação, dos factores p romotores da m u d a n ç a educac iona l e dos 

processos que a favorecem, a inda que mecan i smos de avaliação externa se afigurem 

necessár ios , n u m processo de co-avaliação e / o u superv isão avaliativa, p a r a tal 

desiderato; 

5) o princípio de que a escola e a comunidade escolar são const ruções colectivas, 

const i tu indo «nichos e ambientes de formação», com projectos e p l anos de acção 

individual e colectiva, que possibi l i tam realizações individuais e g rupa i s , ge rando 

espaços de interacções formativas diversificadas, mas sempre integradores da relação 

entre o eu, os outros e a comunidade escolar e educativa, e exigindo, por isso, projectos 

de acção global, o r i e n t a d o r e s e congregadores das d i ferentes i n i c i a t i v a s e 

identif icadores do «ethos» e da política educa t iva e formativa d a c o m u n i d a d e 

educativa; 

6) o princípio de que a escola e a comunidade escolar, enquan to cons t ruções 

colectivas, têm u m a iden t idade própria, geradora de problemas específicos, cuja 

solução resu l ta e s senc ia lmen te de d inâmicas in te rnas , entre as q u a i s se s i t ua a 

actividade formativa, favorecidas pelo exercício au tónomo de poderes diversos. 
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1.3 UNHAS DE ACÇÀO DA FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA 

Tendo como quadro geral os contributos das ciências da formação e como 
quadro específico o «Ordenamento Jurídico da Formação de Professores», 
nomeadamente os seus artigos 3o , 4o, 6o, 7°, 19°, 20°, 24°, 26° e 33°, é possível 
identificar como objectivos centrais da formação contínua: 

a) a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos; 

b) o aperfeiçoamento das competências profissionais dos professores, na 
comunidade educativa, na escola ou na sala de aula; 

ç) a construção da autonomia da escola e o favorecimento de dinâmicas 
formativas; 

f 

dj o incentivo à autoformação, à investigação, à inovação educacional e à 
reconversão e mobilidade profissionais. 

Para alcançar estes objectivos podem considerar-se as seguintes linhas de 
acção, numa perspectiva abrangente mas não exaustiva, de formação centrada na 
escola e nos contextos de trabalho: 

problematização, na realidade da comunidade escolar e educativa, dos deveres 
e papéis profissionais do professor; 

desenvolvimento de uma cultura de colegialidade e de co-interrogação de 
práticas e saberes que possibilite a partilha e a interacção social em torno das 
diferentes iniciativas de acção e de formação; 

reflexão e discussão de métodos e técnicas de organização da vida escolar e 

educativa aos níveis burocrático, curricular, pedagógico-didáctico, de 

orientação escolar, de apoio pedagógico aos alunos, de orientação vocacional, 

de organização de trabalho em equipa, de trabalho cooperativo com os pais e 

encarregados de educação, de relacionamento educativo, de interacção social; 

discussão de métodos e técnicas de investigação em educação, de processos de 
inovação e de mudança, e de análise de necessidades de formação; 
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- organização de grupos de encontro para discussão e reflexão de problemas da 
prática profissional, que possam ser geradores de cultura de grupo, de 
organização e de colegialidade; 

aprofundamento de conhecimentos nos diferentes domínios dos saberes 
científicos a ensinar, em contextos experimental, reflexivo e de 
investigação-acção; 

- comparação de diferentes métodos e técnicas de elaboração de planos 

individuais de formação, de diferentes formas de organização dos projectos 

educativos e dos planos de formação de professores; 

- problematização de metodologias pedagógicas inseríveis no domínio das 
«pedagogias activas», a saber, de projectos, de investigação, de resolução de 
problemas, de seminários, de painéis, de círculo de estudos, de oficinas de 
formação e de estágios; 

- planificação e programação de projectos educativos e de investigação, esta sob 
diferentes formas (bibliográfica, documental, experimental, descritiva, 
qualitativa, etnográfica, de investigação-acção, assim como de confirmação 
de investigações ex-post-factum); 

inventariação de modelos e técnicas de avaliação de projectos, programas, 
estratégias, processos, produtos, materiais pedagógicos, e de processos de 
interacção educativa e avaliativa; 

problematização das relações entre a sociedade e a escola, designadamente ao 

nível da construção curricular, dos processos de diferenciação pedagógica, das 

consequências sociais da avaliação dos alunos, das interacções sociais na 

escola, dos conflitos no interior dos grupos sociais e escolares, etc.; 

preparação para a utilização dos novos sis temas informáticos e, 
designadamente, de comunicação e gestão multimédia do processo de ensino, 
materiais educativos e centros de recursos: 

debate de métodos e técnicas de orientação escolar e vocacional. 
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2. PLANO GLOBAL DE FORMAÇÃO DA ESCOLA E NOVAS MODALIDADES DE 

FORMAÇÃO CONTEXTUALIZADA 

Uma formação centrada na escola e nas s i tuações de t rabalho dos professores 

deverá implicar, entre outras, d u a s dimensões organizacionais dominantes : 

a) d inamização e e laboração de p ropos t a s de planos globais de formação 

envolvendo cada comun idade educat iva ou assoc iações de c o m u n i d a d e s 

educa t i va s que a r t i cu lem a s g r a n d e s opções de formação, respec t ivas 

estratégias e acções de uma forma coerente; 

b) desenvolvimento de modalidades formativas que favoreçam a formação 

cent rada na vida escolar e nas prát icas profissionais. 

Note-se que a organização do plano global de formação pode não incluir, em 

exclusivo, acções des t i nadas a processo de acred i tação por pa r te do Conselho 

Científico-Pedagógico da formação Cont ínua, u m a vez que pode envolver ou t r a s de 

âmbito interno. 

Nesta l inha, analisaremos de seguida alguns possíveis i tens , entre outros, de 

e s t ru tu ração de u m plano global de formação, ass im como a lógica organizativa de 

algumas modalidades de formação que nos parecem mais adequadas à prossecução dos 

objectivos de u m a formação cen t r ada n a escola e nos contex tos de t raba lho dos 

professores. 

2.1 PLANOS GLOBAIS DE FORMAÇÃO 

A elaboração de um plano global de formação, para um determinado horizonte 

t empora l , exige a cons ideração , en t r e ou t r a s , de t r ê s c o m p o n e n t e s do seu 

desenvolvimento, adiante carac te r izadas . Cada u m a inclui a spec tos diversos que 

importa enunciar , ainda que sem carácter sistemático. 

Como hipótese de caracter ização dos aspectos mais re levantes de s sa s t rês 

componentes , podem considerar-se os relativas à problematização de necess idades de 
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formação e p ropos t a s de formação contextua l izada , os relativos à organização 

calendarização e os relativos ã previsão de resu l tados e avaliação: 

a) aspectos relativos à problematização de necessidades de formação e propostas 
de formação contextualizada 

- carências de formação e de apoio aos a lunos , professores e encarregados de 
educação da comunidade educativa ou de comunidades educativas associadas; 

interesses e carências de formação dos professores; 

eixos e orientações es t ru tu ran tes dos projectos educativos; 

- pontos fracos e fortes da formação dos professores, face à s carências dos 
a lunos , aos in t e res ses e c a r ê n c i a s de formação dos professores , e à s 
orientações dos projectos educativos; 

l inhas orientadoras da formação face à conciliação entre os vectores referidos 
no parágrafo anterior; 

b) aspectos relativos à organização e calendarização 

- pr ior ização no t e m p o d a s l i n h a s o r i e n t a d o r a s d a fo rmação , face à s 
necessidades mais prementes da formação dos a lunos e dos professores; 

- es t ratégias de formação o r i en tadas p a r a resolver cada u m a d a s l inhas de 
orientação da formação (o conceito de estratégia ag rupa u m modelo formativo, 
conteúdos de formação, act ividades de formação, r ecu r sos de formação e 
processos de supervisão da formação); 

- processos de pilotagem ou de superv i são na p rossecução d a s estratégias 
previstas; 

- calendarização das acções previstas para dar resposta a cada estratégia; 

- es t ru turação das diferentes acções de formação, de acordo com as diferentes 
modalidades de formação e os eixos es t ru tu ran tes d a s orientações a prosseguir 
(podem apresentar-se matrizes de relação ou congruência); 

c) aspectos relativos à previsão de resultados e avaliação 

- práticas inovadoras e de t ransformação da realidade escolar e / o u educativa a 
prosseguir; 

processos de avaliação e de controle da eficácia das estratégias e das diferentes 
acções de formação; 

processos de d i s seminação n a s e sco la s dos r e s u l t a d o s d a s es t ra tégias 
previstas; 

m u d a n ç a s compor tamenta i s , p roces sua i s e de r ecu r sos previs tas com as 
diferentes estratégias e actividades; 
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avaliação final: processos de comparação entre as finalidades previstas e os 
resu l tados a lcançados e formas de superação de eventuais insucessos e /ou 
desa jus tamentos . 

E, sendo certo que h á a lgumas relações de dependência temporal entre a s très 

componentes , u m a lógica correcta de p laneamento tem de cons iderar a exigência 

técnica de u m a c o n s t a n t e a t i t ude de regulação, suscept íve l de p roporc iona r 

permanentes revisões e readaptações de concepção e execução. 

Es tas componentes podem não esgotar o trabalho de elaboração de u m plano 

global de formação, sendo certo, no en tan to , que todas as en t idades formadoras se 

devem esforçar no sentido de as ponderar devidamente com vista a essa elaboração. 

Com efeito, o p lano global de formação será o referencial c o n s t a n t e da 

actividade de formação cont inua que a entidade deve prosseguir, o que determina que a 

s u a elaboração apresente diversidade de domínios, multiplicidade de es t ra tég ias e, 

sobretudo, uma coerência interna que lhe assegure validade sistémica. 

2.2 ORGANIZAÇÃO DAS MODALIDADES DE FORMAÇÃO 

Nas páginas anteriores foram realçados os domínios da formação cont ínua de 

professores c e n t r a d a n a s escolas e n a s p rá t i cas pedagógicas , que e n c o n t r a m 

fundamento na investigação recente d a s ciências da educação. Em coerência com a 

impor tância que lhes reconheceu, o Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação 

Contínua procedeu à definição, em regulamento, das característ icas de cada u m a das 

modal idades de formação disponíveis, dentro do entendimento que a s s u m i u a esse 

respeito. Tal en tendimento não se a s s u m e como universal e, sem invalidar outros 

en tend imen tos possíveis, que poderão surgir da reflexão sobre a exper imentação, 

pretende criar uma linguagem comum entre o Conselho e a s ent idades formadoras, 

acessível e t ransparente a todos os profissionais da educação. 

Dentro desta lógica, no exercício da tarefa de regulamentar as modal idades de 

formação que lhe cabe por força do Regime Jurídico, o Conselho orientou-se por uma 

intenção nor teadora : a de a u m e n t a r a capacidade de intervenção d a s en t idades 
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formadoras no que diz respeito à diversificação da oferta de modalidades de formação, 

que possam responder, com coerência científica e profissional, ao leque tão variado e 

imprevisível de solicitações, problemas e necessidades de formação do corpo dos 

educadores profissionais e das escolas da sua área. 

É certo que as oito modalidades de formação contínua previstas no regime 

jurídico se destinam, todas elas, a melhorar as competências profissionais dos 

professores. No entanto, cada modalidade possui características próprias que a tornam 

mais adequada e útil para a consecução de um ou vários dos objectivos da formação 

contínua, em detrimento de outros. 

Dentro de tal entendimento, propõe-se este texto relembrar o valor intrínseco 

de cada uma das modalidades, valorizando as características e o papel que podem 

desempenhar as modalidades mais adequadas a uma formação centrada na escola e 

nas práticas profissionais, dada a importância de que poderão revestir-se para uma 

qualificação da formação contínua oferecida pelas entidades formadoras. 

Não se incluem comentários sobre a modalidade de disciplinas singulares do 
ensino superior, pois esta modalidade não é organizada na lógica da formação 
contínua. Trata-se, nesse caso, de acreditar cursos e disciplinas de outros sistemas de 
formação, que sejam considerados relevantes também para efeitos de formação 
contínua. 

2.2.1 Modalidades Centradas nos Conteúdos 

Os Cursos e os Módulos de Formação são acções que se destinam 
dominantemente à aquisição de conhecimentos profissionais. Sendo estas as 
modalidades mais generalizadas no sistema de formação continua, não é de admirar 
que quer as entidades formadoras, quer os formadores acreditados, as realizem já com 
maior segurança. 

A diferença entre a modalidade de Curso e a de Módulos de Formação reside 
apenas na sequencialidade destes últimos. Com efeito, as acções organizadas por 
Módulos de Formação implicam uma articulação entre eles, com sequencialidade"-
progressiva e coerente com os objectivos propostos. 
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Os Seminários são também acções de formação centradas nos conteúdos, mas 

acrescentam aos Cursos/Módulos uma característica de estudo avançado e de trabalho 

científico mais exigente. 

É por isso que, dado o grau de profundidade com que são tratados os assuntos, 

não se considera aconselhável ultrapassar o limite de 15 participantes para o 

Seminário, ficando a modalidade de Curso/Módulo aberta à possibilidade de um 

número superior de participantes. 

A metodologia do Seminário caracteriza-se por estudo autónomo, relatos ao 

grupo e elaboração de ura ensaio escrito ou relatório cientifico de investigação. Neste 

sentido, o Seminário deverá prever, na sua organização, um ritmo de encontro 

semanal e uma duração entre 12 e 20 semanas. Pretende-se, assim, garantir um 

trabalho aprofundado, a decorrer entre os limites de um semestre e dois períodos 

escolares. * 

No seu conjunto, estas modalidades de formação — Seminários e 

Cursos/Módulos — proporcionam, com níveis de aprofundamento distintos como 

referido, uma formação centrada no conteúdo, isto é, focada no estudo das 

problemáticas do sistema educativo, do sistema de conhecimentos e da função docente. 

2.2.2 Modalidades Centradas nos Contextos Escolares 

As modalidades tratadas no número anterior, sendo muito úteis no 

desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e competências dos professores, não 

se iniciam com, nem garantem, a experimentação e a aplicação dessas aquisições 

pessoais nos espaços de trabalho profissional - as salas de aula, as escolas, os 

territórios educativos e comunitários. Para esse efeito, o regime jurídico da formação 

contínua prevê as modalidades de Círculo de Estudos, Oficina de Formação, Projecto e 

Estágio, cuja regulamentação, por parte do Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua, se orientou no sentido de: 

induzir no sistema de formação contínua os principais domínios de acção da 
formação em contexto, centrada nas práticas e orientada para a resolução de 
problemas das escolas e para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos; 
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oferecer ás entidades formadoras instrumentos mais poderosos e assertivos de 
intervenção sobre a formação, que lhes permitam integrar no seu plano de 
formação acções especialmente vocacionadas para garant i rem o 
questionamento e a modificação das práticas profissionais nos espaços de 
trabalho profissional onde actuam os participantes; 

- aumentar, deste modo, a capacidade de resposta de formação das entidades 
formadoras, face à variedade de problemas e necessidades dominantes 
emergente nas escolas; 

garantir que, durante o mesmo ano escolar e com as mesmas turmas com 
quem trabalham, e equipas pedagógicas ou educativas em que se inserem, os 
professores em formação experimentem e reflictam as mudanças que 
conceberam em conjunto. 

Estas quatro modalidades devem contar com o contributo de um profissional 

com experiência no domínio da acção ou no campo metodológico da modalidade de 

formação em referência (um especialista convidado ou o consultor do Centro de 

Formação), que acompanha estas acções de formação e introduz uma apreciação 

externa, através de um parecer sobre a avaliação do grau de realização das mudanças 

pretendidas pelos participantes face à sua consecução. 

No plano prático, com a intenção de apoiar as entidades formadoras na 

montagem de candidaturas nas modalidades em referência, o Conselho preparou e 

distribuiu a todas as entidades formadoras, em disquete, um formulário próprio de 

apresentação das acções organizadas segundo as referidas modalidades (formulário 

An2-e), diferente do anterior formulário An2-A-

A experiência já realizada mostra, no entanto, que a simples distinção dos 

formulários não foi suficiente para caracterizar, sem ambiguidades, as diferentes 

modalidades, nem contribui decisivamente para realçar o que de mais interessante 

inclui a formação em contexto. 

Nesse sentido, o conteúdo dos números seguintes destina-se a prosseguir o 

esforço de clarificar a organização da formação centrada na escola e nas práticas 

profissionais, com base em algumas das características essenciais que podem 

participar da definição das suas estratégias de realização: 



- resultarem da identificação de p rob lemas profissionais; 

- implicarem m u d a n ç a s n a s p rá t i cas profissionais; 

- se rem concebidas e p r o p o s t a s à s en t i dades fo rmadoras por g rupos de 

professores que as pretendem frequentar; 

- p roporc ionarem formação sob re o exercício da prof issão, modificando 

práticas e promovendo a reflexão com vista a uma melhoria de intervenção; 

- decorrerem en t r e J a n e i r o e J u n h o do m e s m o a n o escolar , a fim de 

poss ib i l i t a rem a a l t e r n â n c i a e n t r e a a p l i c a ç ã o / e x p e r i m e n t a ç ã o e a 

reflexão/melhoramento com o mesmo grupo de part icipantes; 

- integrarem u m sistema de avaliação sobre o processo e sobre o produto, com 

realce para a qualidade do contr ibuto pessoal de cada part icipante. 

2.3 ESTRATÉGIAS DA FORMAÇÃO CENTRADA NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

2.3.1 Identificação de Problemas como Ponto de Partida para a Mudança de Práticas 
ou Procedimentos 

Os planos de formação d a s en t idades formadoras devem ser organizados em 

função da identificação e anál ise de p rob lemas e necess idades d a s escolas e dos 

professores da área por elas abrangida , n u m a base tanto quan to possível negocial e 

cont ra tua l izante . 

Após esse processo, a s e n t i d a d e s formadoras organizarão a s acções que 

integram o plano de formação, escolhendo pa ra cada uma as modal idades apropriadas 

ao tipo de necessidades de formação diagnost icadas. 

Este procedimento dá corpo a a lguns dos objectivos dos Centros de Formação, 

nomeadamen te os de "dar r e s p o s t a a neces s idades de formação identif icadas e 

mani fes tadas pelos e s t abe l ec imen tos de educação e ens ino a s soc iados e pelos 

respectivos educadores e professores" e de "adequar a oferta à procura de formação". 
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Obviamente, o conceito de necessidades em que se suporta a organização das 

acções deve ser entendido em sentido amplo, abrindo a possibilidade de criar 

oportunidades para que se possa ir mais longe na procura de respostas a problemas de 

mudança de práticas, de modo a diagnosticar expectativas de apoio para a mudança 

dessas práticas profissionais ou procedimentos na escola, a que a formação possa 

responder. 

Acresce que algumas modalidades de formação, pela especificidade 
metodológica que as caracteriza, exigem que os professores seus proponentes realizem, 
na propositura da acção, um trabalho de identificação de problemas ou necessidades de 
formação a partir dos seus desempenhos profissionais. 

As modalidades de Estágio, Projecto, Oficina de Formação e Círculo de Estudos 
são particularmente adequadas às preocupações expostas. Assim, as acções de 
formação que se organizam segundo estas modalidades de formação devem prever, 
como razões justificativas da escolha da modalidade, os problemas ou necessidades de 
formação que levam às mudanças das práticas pedagógicas ou procedimentos na 
escola, identificados previamente pelos professores e pelas escolas associadas, a fim de 
que os candidatos que as escolham possam ai construir respostas práticas adequadas 
aos problemas diagnosticados. 

Recomendação 

Nos Círculos de Estudo, Oficinas. Projectos e Estágios, os problemas e 
necessidades de mudança de práticas profissionais e de procedimentos da 
acção, identificados quer pelos Centros de Formação, junto dos 
professores e escolas suas associadas, quer pelos próprios professores, 
quando proponentes, devem constituir as razões justificativas destas 
acções (CAMPO 2 do formulário An2-e). 

2.3.2 Identificação das Mudanças nas Práticas Profissionais 

Uma das características mais marcantes das modalidades de formação em 
contexto é a visibilidade das mudanças das práticas profissionais trabalhadas. Isto 
significa que, a partir de problemas ou necessidades comuns, o grupo em formação vai 
procurar e encontrar predominantemente planos de acção e procedimentos (nos 
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Círculos de Es tudo e Projectos), meios de acção e ma te r i a i s (nas Oficinas), ou 

in tervenções prof iss ionais (nos Estágios) , que r e s p o n d a m aos p r o b l e m a s ou 

necessidades diagnosticados. 

Dito de outro modo, as consequênc ias da formação devem ser previamente 

identificadas e intencionalizadas, com vista a poderem ser avaliadas no decur so e no 

final do processo formativo. 

Embora a definição do produto deva fazer parte do processo de formação, n a s 

moda l idades em referência a s s u m e u m especia l relevo a exp l i c i t ação d a s 

consequências deliberadas que hão-de resul tar do processo formativo, expressas sobre 

a forma de m u d a n ç a s de práticas, de novos meios de acção, de produção de mater ia is 

educativos ou de planos e procedimentos para intervir. 

Recomendação » 

Nos Círculos de Estudo. Oficinas, Projectos e Estágios, os efeitos 
previsíveis da acção de formação, devidamente explicitados pela entidade 
formadora ou pelos professores proponentes da acção (Campo 4 do 
formulário A ^ - B K devem ser expressos sob a forma de mudanças de 
procedimentos ou de práticas de intervenção, ou de produção de materiais. 

2.3.3 Génese na Concepção e Proposta de Grupos de Professores 

De entre a s modalidades de formação em contexto cen t radas na escola, d u a s 

estão part icularmente vocacionadas para permitirem que os profissionais se j u n t e m , 

por iniciativa própria, e p roponham ao seu Centro de Formação a sat isfação de u m a 

preocupação profissional comum ao grupo. Assim se pode evitar que iniciat ivas 

interessantes para a escola sejam prejudicadas pela inclusão de par t ic ipantes que não 

tenham em comum os objectivos do grupo proponente. Isto significa, t ambém, que os 

profissionais têm g a r a n t i d a a poss ibi l idade de realizar in ic ia t ivas c o m u n s de 

mudança das s u a s prát icas e das s u a s escolas, enquadradas pelo s is tema de formação 

contínua e valorizadas para efeitos de currículo e de carreira. 

As modalidades em que os part icipantes das acções de formação podem ser 

seus proponentes são o Círculo de Estudos e o Projecto: 



— 19 

no Círculo de Estudos, um grupo de professores elege uma problemática 

comum sobre a sua realidade e desencadeia a busca de solução para esse 

problema; 

no Projecto, um grupo de professores elege igualmente uma problemática 

comum sobre a sua realidade, mas nesta modalidade, para além do estudo de 

soluções e propostas alternativas, propõe-se ainda intervir sobre o problema, 

alterar a situação, dar-lhe resposta total ou parcial. 

Por outras palavras, o Círculo de Estudo é essencialmente um ESTUDO 

CONJUNTO, ao passo que o Projecto é no essencial uma ACÇÃO CONJUNTA, 

constituindo ambas modalidades de formação em contexto, centradas na escola e 

promovidas por grupos de professores. 

Com a finalidade de garantir condições de realização que nâo desvirtuem esta 

dinâmica própria e promissora, estabeleceu-se um limite máximo de 50 horas de 

trabalho presencial conjunto para ás acções organizadas nestas modalidades, 

distribuído ao longo do ano escolar e sem ultrapassar o mesmo ano escolar. 

Quanto ao número adequado de participantes, na medida em que o Círculo de 

Estudos consta de um trabalho de estudo sobre uma situação real, realizada por uma 

equipa proponente, equipa essa que ganha em diversidade com mais elementos, mas 

perde operacionalidade se o seu número crescer muito, o intervalo de participantes 

deverá situar-se entre 10 e 15. 

J á o Projecto implica uma intervenção coordenada e conjunta de 

transformação de uma realidade, envolvendo os participantes não só em sessões 

presenciais conjuntas, mas também em tempos de trabalho autónomo para a 

realização de actividades concretas de modificação das situações escolhidas. Assim, o 

número de participantes pode ser menor sem comprometer os objectivos de cooperação 

e de interdisciplinariedade, pelo que se admite baixar o limite mínimo para 7, 

mantendo o limite máximo em 15 participantes. O regulamento desta modalidade 

prevê a possibilidade de incluir dois formadores quando o número de participantes 

atinja dez. possibilitando um acompanhamento mais personalizado e crítico, através 

de um olhar externo ao projecto, sobretudo nos momentos de reflexão sobre as práticas 

e de intervenção na realidade. 



— 20 — 

Recomendação 

Nos Projectos e Círculos de Estudos, os destinatários da acção deverão 
participar na elaboração da proposta da acção, a qual deve explicitar o 
número de destinatários, sujeito aos limites regulamentares, e as escolas, 
ciclos e grupos de docência a que pertencem (CAMPO 3 do formulário 
An2-B)-

2.3.4 Práticas Pedagógicas e Didácticas como Conteúdo de um Número Crescente de 
Acções de Formação 

A p r o m o ç ã o d a f o r m a ç ã o e m a l t e r n â n c i a , c e n t r a d a n a 

ap l icação/exper imentação e reflexão/melhoramento das prá t icas profissionais, e da 

formação em exercício profissional, constitui o objecto das modal idades de Oficina de 

Formação e de Estágio . De facto, estas modal idades de formação t êm em c o m u m 

caracterís t icas de intervenção sobre as prát icas específicas da actividade profissional, 

seguida de reflexão e melhoramento dos m e c a n i s m o s de acção, aval iados pelos 

resultados provocados e continuada em momentos sucessivos de acção e reflexão. 

Tem-se a s s im em vista, por um lado, assegurar a oferta de modal idades de 

formação cen t radas n a mudança das práticas educativas n a sa la de au la e n a escola e, 

s i m u l t a n e a m e n t e , induzi r j u n t o das en t idades formadoras e dos fo rmadores a 

priorização des tas modal idades na procura de respostas credíveis pa ra a identificação 

das necessidades de formação em função dos desempenhos dos professores na sala de 

aula. 

Com es t a s d u a s metas cruzadas no horizonte, a s modal idades de Oficina e 

Estágio a jus tam-se predominantemente à área de formação da prát ica pedagógica e 

didáctica nos diferentes domínios da docência (Área C). Assim, os conteúdos das acções 

de formação o rgan izados segundo es tas moda l idades devem pre fe renc ia lmente 

escolher c o n t e ú d o s da acção dentro dos domínios da inovação educac iona l , do 

aconselhamento, orientação e animação de a lunos e grupos, da relação pedagógica, da 

educação especial, da avaliação do rendimento escolar, da didáctica geral e didácticas 

específicas (disciplinares, tecnológicas, transdisciplinares), etc. 
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Recomendação 

Nas Oficinas de Formação e Estágios, os conteúdos da acção (CAMPO 5 do 
formulário Ari2-B) devem ser predominantemente as práticas pedagógicas e 
didácticas nos diferentes domínios da docência - Área C. 

Ambas as modalidades de Oficina de Formação e de Estágio constituem acções 

de formação em alternância, centradas na escola. Apresentam passos metodológicos 

semelhantes , envolvendo momentos presenciais conjuntos de análise de 

problemas/necessidades profissionais e de escolha de procedimentos de intervenção 

para melhorar as práticas profissionais e momentos de trabalho autónomo de 

aplicação/experimentação dos procedimentos escolhidos, seguidos alternadamente 

por momentos presenciais conjuntos de reflexão e melhoramentos das práticas 

profissionais experimentadas anteriormente. As horas de trabalho presencial 

conjunto e as horas de trabalho autónomo deverão, pois, suceder-se alternadamente, 

distribuídas ao longo do ano escolar e sem o ultrapassar. 

No entanto, a Oficina e o Estágio apresentam algumas diferenças 
metodológicas. A Oficina de Formação pretende experimentar e melhorar meios 
materiais de acção. Assim, para esta modalidade de formação toma-se importante a 
presença de um grupo, em número significativo, de profissionais de educação, 
portadores, cada um, de experiências e percursos diversos. Recomenda-se, por 
conseguinte, que o número de part icipantes possa oscilar entre 10 e 20 e que o número 

de horas de formação presencial conjunta, atendendo ao número de participantes, 
possa atingir as 50 horas. 

O Estágio, por sua vez, é uma modalidade de formação que tem como 

característica dominante a intervenção supervisionada dos formandos no espaço 

profissional, seguida de reflexão e proposta de melhoramento, também discutida com o 

formador. Não deixa, no entanto, de ser importante o relato e a reflexão das práticas 

individuais em sessão presencial conjunta. O facto de esta modalidade prever práticas 

de supervisão aos formandos por parte do formador da acção aconselha a reduzir, 

significativamente, o número de participantes, que se deverá situar entre 2 e 5. Estando 

o Estágio mais centrado em momentos de supervisão das práticas, é aconselhável, 

ainda, reduzir o número de horas presenciais conjuntas para um limite máximo de 30 

horas. 
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2.3.5 0 1½ 8½ 6 8 de Oportunidade na Calendarização das Acções 

As acções de formação que envolvem mudanças de práticas profissionais entre 

os intervenientes num processo educativo nas escolas têm necessariamente como 

tempo limite de duração o período de interacção entre esses mesmos protagonistas, no 

seu espaço comum, isto é, o mesmo ano escolar. 

Na realidade, e como se referiu anteriormente, as acções de formação 

organizadas segundo as modalidades de Oficina de Formação, Projecto e Estágio 

integram uma metodologia comum que, embora com algumas diferenças atrás 

explicitadas, apresentam todas elas momentos presenciais conjuntos de análise de 

problemas/necessidades profissionais e escolha de procedimentos de intervenção para 

melhorar as práticas profissionais, bem como momentos de trabalho autónomo de 

aplicação/experimentação dos procedimentos/materiais escolhidos, seguidos 

alternadamente com os anteriores, ao longo do ano, por momentos presenciais 

conjuntos de reflexão e melhoramento das práticas profissionais experimentadas 

anteriormente. 

Colocou-se, por conseguinte, ênfase na necessidade de as acções decorrerem ao 
longo do mesmo ano escolar, pois a preparação, a intervenção e a reflexão reportam-se 
necessariamente aos mesmos actores e contextos. No ano escolar seguinte, os 
protagonistas terão mudado, alguns contextos serão diferentes, as necessidades e os 
problemas serão inevitavelmente outros. É este o ciclo de vida do trabalho educativo 
dos professores, inexoravelmente o ano escolar, de Setembro a Julho. 

Tendo em atenção esta realidade, a calendarização das acções, ao longo de cada 

ano escolar, tem ainda de ponderar, pelas incidências temporais que dele decorrem, o 

sistema de financiamento. 

2.3.6 A Necessidade de Valorizar o Trabalho Autónomo 

Nas modalidades de Oficina de Formação, Projecto e Estágio, além das sessões 

presenciais conjuntas, com todos os participantes, estão previstas sessões de trabalho 

autónomo, onde os professores experimentam ou aplicam os procedimentos e os 

recursos preparados em conjunto. Com o fim de valorizar como tempo efectivo de 

formação em local de trabalho as actividades de intervenção autónoma dos 
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par t ic ipantes , o regulamento d a s referidas modal idades contabil iza, para efeitos de 

creditação provisória d a s acções, o triplo do número de horas presencia is conjuntas 

n a s modal idades de Estágio e de Projecto e o dobro do n ú m e r o de horas presenciais 

conjuntas n a modalidade de Oficina de Formação. 

Em todos os casos, no entanto , importa identificar a s act ividades próprias das 

sessões presenciais conjuntas e a s d a s sessões au tónomas de intervenção no terreno, 

em termos de permitir u m a coerência processual ao conjunto da acção e possibilitar a 

s u a caracterização em termos inequívocos. 

Recomendação 

Nas Oficinas de Formação, Projectos e Estágios, as metodologias de 
realização da acção devem incluir, de forma autónoma e inequívoca, a 
explicitação das actividades a realizar nos momentos presenciais 
conjuntos, com indicação dos produtos ou resultados delas decorrentes, e a 
explicitação das actividades av realizar nos momentos de trabalho 
autónomo, i.e., de actividade individual no exercício profissional do 
formando (CAMPO 6 do formulário An2-e). Do mesmo modo. devem ser 
explicitamente referidos os meses de duração da acção, dentro do mesmo 
ano escolar, o número previsto de sessões mensais e o número total de 
horas planificado para as sessões presenciais conjuntas e para as 
sessões de trabalho autónomo. 

2.4 AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A avaliação das acções e actividades cent radas no exercício profissional, n a 

escola e no território deve ser feita, de acordo com os s e u s p rópr ios princípios 

fundamentadores , pela verificação do sucesso na mudança das p rá t i cas profissionais e 

organizacionais, aqui incluídos os produtos da formação. 

Tal avaliação cabe, em primeira instancia, aos par t ic ipantes como actores e 

primeiros beneficiários das m u d a n ç a s , em segunda instância aos órgãos da escola e à 

entidade formadora e, em terceira instância, à comunidade educativa. 

Os mecanismos desta avaliação devem ser incluídos no Plano de Formação e o 

relatório dessa avaliação distribuído in ternamente e enviado p a r a o Conselho. 
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Por sua vez, o processo de avaliação da formação do docente e do valor da 

própria acção de formação, que se reflecte na creditação obtida, deverá entender-se 

como um momento fundamental de prática reflexiva e investigativa sobre as 

limitações sentidas na prática profissional e sobre os processos para a sua superação. 

2ã DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES E CREDITAÇÃO DEFINITIVA 

A creditação das modalidades de formação foi regulamentada, por força do 

novo regime jurídico, de acordo com procedimentos de qualidade de processo e de 

produto, sendo relevante, em alguns casos, o papel do Consultor de Formação ou de um 

especialista no domínio em causa, actuando por delegação do Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

As modalidades de Oficina de Formação, Projecto e Estágio prevêem na sua 

realização momentos de investigação pessoal dos participantes para a realização de 

trabalho ou estudo individual, além dos momentos presenciais conjuntos sobre os 

quais recai a contabilização horária, a respectiva creditação e o controlo de presenças. 

Alguns participantes poderão então realizar apenas ou predominantemente as 

actividades conjuntas. A esses fica sempre garantida, pela sua participação, a 

creditação definitiva de 50% do total de créditos provisórios atribuídos à acção de 

formação em causa. Os participantes que realizem com qualidade as actividades 

pessoais de estudo ou intervenção previstas nas modalidades acima referidas terão 

atribuída, como estímulo ao trabalho prático, uma creditação definitiva que pode ir até 

100% da creditação provisória da acção. 

No caso do Círculo de Estudos, a diferenciação da creditação em função do 

trabalho autónomo realizado não é, originalmente, considerada na creditação 

provisória; no entanto, ela pode surgir quando se estabelece que a creditação definitiva 

pode oscilar entre o valor da creditação provisória e esse valor acrescido de mais 

metade. 
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2.6 gUADRO SÍNTESE E FORMULÁRIOS ANEXOS 

Apresenta-se de seguida um quadro síntese das características de cada uma das 

modalidades de formação que podem tomar as acções de formação contínua de 

professores, referindo de forma sequenciada as características das modalidades pela 

ordem segundo a qual esses domínios são preenchidos nos formulários de acreditação 

de acção de formação (ACC2) e em seguida nos formulários de apresentação de acção de 

formação (An2-A e An2-s) consoante a modalidade de formação em causa. 
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NOTAS 

1 Por comunidade educativa entendemos com João Formosinho (1989) um conjunto de população e 
território articulados numa escola para fins educativos. É constituída por um núcleo central e por um 
núcleo periférico. O núcleo central da comunidade educativa tem por base territorial a escola e o 
espaço territorial originário dos alunos, dos pais, dos professores e dos funcionários, aqueles que se 
relacionam directamente na acção educativa, no interior da escola. O núcleo periférico do território e 
da população da escola é constituído por todo o conjunto de pessoas que só indirectamente se 
relaciona com a acção educativa, assim como o seu âmbito territorial de acção. Podemos estar a 
referir-nos à Autarquia, às associações da sociedade civil, ao público em geral. 

Parece-nos necessário distinguir território educativo e comunidade educativa. Aquele é apenas uma 
parte desta. Mas não deixa de ter um significado e uma intencionalidade específicos: o território 
marca profundamente, com as suas características, potencialidades e problemas, a vida da escola, 
sobretudo se pensarmos que todos somos 'filhos» ou «herdeiros" dele. em termos de vivências e de 
significações. 

Devem distinguir-se comunidade educativa e comunidade escolar. Quando utilizamos este último 
conceito referimo-nos exclusivamente ao núcleo central da comunidade educativa. Ver a este respeito 
Dacal (1986a e 1986b). 

2 Decreto-Lei n° 249/92. de 9/ 11. 

3 Decretos-Lei n° 274/94. de 28/10 e n° 207/96. de 2/11. 

4 Decreto-Lei n° 207/96. de 2 /11. Preâmbulo'n0 3. 

5 Idem. 

6 Idem. n° 1. 

7 Idem. 

8 Idem. alinéa d) do art° 19°. 

9 Estamos a referir-nos às medidas politico-legislativas que têm operado uma cada vez maior 
deslocalização das decisões do centro para a periferia (escolas) e que tèm dado a estas os instrumentos 
de gestão necessários à prossecução da melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens e à 
construção da autonomia curricular não disciplinar, de complemento curricular, pedagógica, de 
estratégias organizativas da diversificação curricular e da diferenciação curricular e pedagógica, e 
ainda de apoio pedagógica e de orientação escolar aos alunos. 

Estas medidas de politica educativa, inserindo-se no quadro da Reforma Global do Sistema 
Educativo, preconizada pela Lei n° 46/86. de 14/10 (Lei de Bases do Sistema Educativo), iniciam-se 
mesmo antes da aprovação desta Lei, surgindo como momentos fundamentais da formação centrada 
na escola o lançamento da Profissionalização em Exercicio (Decreto-Lei n° 519/71/79. de 31/12). com 
inicio em Outubro de 1980; a substituição da avaliação de controle final em exames pela avaliação 
continua (1978 para o ensino primário. 1983 para o Preparatório e Secundário), e os processos de 
diferenciação curricular e pedagógica, preconizados em 1985. para as acções de compensação 
educativa. 

São de realçar ainda, neste processo, e no período pós-Lei de Bases, o Decreto-Lei n° 35/88, de 4/2, 
criando as escolas de intervenção prioritária, o Despacho n° 19/SERE/88. de 7/7. atribuindo um 
crédito global de 7% das aulas curriculares às escolas para processos de apoio pedagógico acrescido, o 
Decreto-Lei n° 139 -A/90, de 28/4. aprovando o estatuto da carreira Docente do Ensino Não Superior, 
alterado pelo Decretos-Lei n° 105/97. de 29/4. e n° 1/98. de 2 / 1 . o Despacho Conjunto 
n° 19/SERE/SEAM/90. de 15/5. criando a experiência das Escolas Básicas Integradas, os Despachos 
n°s 141/ME/90. de 17/8 (Organização das Actividades de Complemento Curricular). n° 142/ME/90. 
da mesma data (Organização das actividades e projectos da área escola), o Decreto -Lei n° 172/91. de 
10/5 (Regime Experimental da Administração da Escola Comunidade Educativa), os Despachos 
n° 68/SERE/90. de 16/1 1. e n° 32/SERE/91. de 7/9. criando exoerièncias de turmas com programas 
alternativos, a Resolução do Conselho de Ministros n° 29 /91 . aprovando o Programa PEPT 
(Programa de Educação Para Todos), no âmbito da Declaração Mundial da Educação Para Todos. 
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aprovada em Março de 1990. em Jomtiem. na Conferência Mundial Sobre a Educação Para Todos, 
promovida pela UNESCO. UNICEF, PNUD e Banco Mundial, e da Recomendação sobre a Educação de 
Qualidade Para Todos, aprovada pela Conferência dos Ministros da OCDE. em Novembro de 1990. o 
Decreto-Lei n° 319/91, de 23/8. sobre a organização dos serviços de apoio a alunos com necessidades 
educativas especificas, onde se prevêem processos de apoio a ao acesso e sucesso no currículo, e ainda 
mecanismos de diversificação e diferenciação curricular e pedagógica, o Despacho Normativo 
n°98-A/ME/92. de 19/6. alterado pelo Despacho Normativo n° 644-A/94, de 8/9, instituindo 
processos de avaliação dos produtos educacionais numa perspectiva formativa e compreensiva e 
reflexiva, o Decreto Regulamentar n° 14/92. de 7/7, regulamentando a avaliação do pessoal docente 
do ensino não superior, alterado pelo Decreto Regulamentar n" 11/98. de 15/5, Despacho 
n° 113/ME/93. de 23/6. criando o Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação, o Despacho 
n° 178-A/ME/93. de 30/7. regulamentando o apoio pedagógico acrescido, os Decreto-Lei n° 249/92, de 
9/11, criando o sistema de formação contínua e os Centros de Formação das Associações de Escolas, a 
Lei n° 60/93, de 20/8 . o Decreto -Lei n° 274/94, de 28/10 e o Decreto-Lei n" 207/96. de 2 /11 , 
melhorando o sistema da formação continua de professores e educadores e o funcionamento dos 
Centros de Formação das Associações de Escolas, o Despacho n° 22/SEE1/96. de 19/6. 
regulamentando os currículos alternativos, o Despacho n° 147-B/ME/96, de 1/8. regulamentando a 
organização dos Teritórios Educativos de Intervenção Prioritária, o Despacho Normativo n° 27/97, 
de 2/6. regulamentando o regime de autonomia das Escolas do ensino não superior, o Despacho 
Conjunto n° 105/97. de 1/7, reorganizando a administração dos serviços de apoio educativo a prestar 
aos alunos, e. finalmente, o Decreto-Lei n° 115-A/98. de 4 /5 , implementando, com alterações, em 
larga escala, o Decreto-Lei n° 172/91, de 10/5, sobre a administração da escola não superior. 
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Guião de entrevista ao Director do 
Centro 



GUIÃO DA ENTREVISTA 

Director do Centro de Formação 

1. Recolha de informações sobre: 

- Idade; Ciclo de Ensino; Formação académica, pedagógica, profissional; 
- Tempo de serviço, como: professor, Director do Centro e/ou outra; 

Experiência de Formação 

2. Razões e motivações da candidatura a este cargo 
- ideias que possuía sobre a formação Contínua de Professores e Educadores 
- Aquando da candidatura, existia um projecto de acção? Encontrou obstáculos 

para a sua operacionalização? 

3. Que representação tinha sobre a Comissão Pedagógica, sobre os Gestores das 
Escolas, sobre as Escolas e sobre os Professores e Educadores? 

O que mudou? 
- Papel destes no processo de construção da oferta formativa 
- Na selecção dos formadores, na selecção dos Projectos de Formação 
- Os critérios de selecção dos formandos têm sido os mesmos, ou houve 

necessidade de serem feitos reajustamentos? De quem partiu a iniciativa? 

4. Iniciativas docentes centradas no espaço de trabalho 
- O Centro tem conhecimento dos Projectos Educativos das Escolas Associadas 
- Como é feita a comunicação Centro de Formação - Escolas e vice-versa? 

5. A divulgação da informação acerca da formação, como se processa? 
Pode facultar-me alguns exemplares? 

6. Atendendo a que este Centro está ligado a um TEIP, pensa desta forma estar mais 
facilitado o empenhamento dos diferentes actores na construção do projecto de 
formação deste Centro? 

7. Durante os anos em que desempenha este cargo, se houve mudanças na Política de 
Formação, refira por favor, as que lhe parecem terem sido as mais significativas. 
Que leitura faz delas? Parece-lhe que conduzirão à melhoria da educação?; A 
reconstrução da identidade do professor?; Conduzirão, a seu ver, à transformação 
das práticas docentes?; À transformação dos contextos de trabalho?; De que forma 
terão impacto no desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens? 

1 



8. O que pensa do documento intitulado "Contributos para a consolidação da for
mação centrada nas práticas profissionais", emanado do Conselho Científico 
Pedagógico da Formação Contínua, em Dezembro de 1998? 

Ele faz apelo às modalidades de Projecto, Círculo de Estudos, Oficinas de 
Formação e Estágio em detrimento de outras modalidades. Como se tem 
comportado o Centro, os formadores na oferta formativa e os "clientes" da 
formação, face àquele apelo? Na sua opinião, que impacto têm essas modalidades 
nos formandos? Estão eles informados da dinâmica dessas modalidades, ou ser-
lhes-á indiferente? E os formadores? 

9. Quanto a si, que futuro está reservado à Formação Contínua? 

2 



Guião de entrevista aos formandos 



GUIÃO DA ENTREVISTA 

Formandos 

1. Recolha de informações sobre: 

- Idade; Ciclo de Ensino; Formação académica, pedagógica, profissional; 
- Tempo de serviço, como: professor e/ou outra; 

2. Que pensa do actual sistema de formação contínua de professores/as? Tem feito formação 
neste Centro? Que tipo de acções tem procurado? Quais os motivos da sua escolha? Tem 
frequentado as que escolhe como Io opção? Como reage em caso negativo? De uma forma 
geral, as acções que frequentou têm correspondido às suas expectativas, justifique. Para si, o 
que é uma boa e má acção de formação? Sobre os formadores(as) em geral, têm 
considerações a fazer? O que é para si um bom e um mau formador(a)? 

3. Para além das acções proporcionadas por este Centro, costuma frequentar outras, 
onde? Em caso afirmativo, quais as razões que a/o levam a essa procura? Que 
diferenças significativas, se é que as há, nessa(s) entidades formadoras? 

4. Antes de ser "obrigatória" a formação contínua, já costumava fazer formação? 
Que tipo de formação? Quem a promovia? Caso ainda se recorde que acções frequentou? 
Nota diferenças dessa para esta proporcionada pelo Foco? 

5. Concorda com os créditos para progressão na carreira? Que alternativas sugere? 
Qual o tipo de formação que defende? Podendo optar, escolheria uma acção mais ligada à 
sua disciplina, isto é mais ligada aos conteúdos programáticos, ou mais ligada a questões 
transversais à sua disciplina? 

6. Como se considera como professor (a)? O que mais aprecia na sua profissão? Muito 
sucintamente, quais os marcos da sua vida profissional 
Que imagem existe, hoje, da profissão: professor/a? 
Se pudesse mudaria de profissão? 

7. A sua escola tem projecto educativo? Quem são os intervenientes da sua cons
trução? Há quanto tempo? Considera-o um instrumento necessário ou supérfluo para o bom 
funcionamento da escola? Na sua opinião, ele altera a sua dinâmica de trabalho, na sala de 
aula, a nível da escola?. Especifique, por favor. 
A sua escola já tem a nova gestão? Como vê o projecto da Autonomia da Escola? 

I 



Acredita na política dos agrupamentos de escolas inter-ciclos? Poderia apontar as vantagens 
e desvantagens mais significativas? 

8. Tem participado em projectos? De que tipo? E em projectos de parceria com outras 
instituições? Considera esse trabalho formativo? Justifique. Já apresentou ao Centro uma 
proposta de um projecto para ser acreditado pelo Foco? Tem conhecimento de outros colegas 
da sua escola ou de outras que o tenham feito? 
Como decorreu o processo? Foi operacionalizado? Conhece a modalidade de projecto? 

9. Tem conhecimento das várias modalidades de formação? Como obteve essa informação? 
Neste momento optaria por alguma em especial? Justifique. 

10. É frequente o Centro de Formação contactar as escolas? De que forma o faz? 
Com que finalidade? O que fazem as escolas com essa informação? Essa informação limita-
se à divulgação do Plano de Formação? Especifique. 
È corrente a formação ser um ponto de trabalho das reuniões de professores? Que tipo de 
reuniões? São chamados a participar no plano de formação do Centro? De que forma? Como 
reage a esse apelo, individualmente ou a nível de escola? 

11. No caso da sua escola, o órgão de gestão tem conhecimento do seu percurso de formação? Já 
foi convidada a pilotar um grupo de trabalho, um projecto, para o 
qual já tenha feito formação? Tem conhecimento de outros casos? O que pensa 
disso? 

12. Já alguma vez desempenhou o cargo de formadora? O que pensa a esse respeito? 

13. Quanto a si, que futuro está reservado à Formação Contínua? 
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CATEGORIA: MOTIVAÇÃO 

Unidades de sentido Código Enfoque 
[...]exemplificou com uma ligação a um Jardim 

(Internet). Eu gostei muito porque acho que aquilo é 
que é formação. [...] um dia ou uns dias de vez em 
quando, eu acho que esse tipo de formação também 
devia dar créditos, eu tenho muita formação assim. 
Eu gosto mais deste tipo de formação, são mais leves, 
não é? e custam menos a fazer, mas também o Foco 
oferece acções que a gente fora do Foco não tinha 
possibilidade em fazer, eu pelo menos... portanto eu 
tenho muita formação do tipo "mais pontual". 
Antigamente até havia mais, e eu fazia muito mais, 
por exemplo a Associação de Ludotecas fazia muito 
[...] Refiro-me ao tempo, o tempo é menor, dois dias 
por exemplo, e fora do tempo lectivo porque se pede 
dispensa e às vezes até inclui o sábado e daí estarmos 
mais disponíveis porque não temos crianças. Uma 
pessoa depois de um dia de trabalho sai de lá cansada 
para poder ir para a formação [...] Eu já fui a uma 
acção de formação do Sindicato " O Ambiente no 
Jardim de Infância" e eles mostraram as diferentes 
fases do papel reciclado, com vídeos e tudo... eu já 
tinha experimentado aqui no Jardim, mas quando fui 
lá, aperfeiçoei, por isso é que também tenho o hábito 
de ir a acções do sindicato. [...] Eu acho que temos 
que andar sempre em formação porque há sempre 
coisas que vão aparecendo e que nos leva a não parar 
porque a pessoa metida na escola... é bom sair, estar 
com os outros nem que seja um dia, um dia e meio, 
eu gosto [...] Eu quando vou às acções procuro 
sempre trazer sempre alguma coisa, ou melhor é uma 
ideia minha trazer sempre algum proveito para o meu 
dia a dia no Jardim. Por exemplo a acção dos 
computadores, eu não aplico aqui na escola porque 
não tenho computadores mas faço em casa para trazer 
para a escola, a partir daí está tudo interligado, há 
recados para os pais, os relatórios deixaram de ser 
escritos à mão, os projectos e essa coisas feitas no 
computador têm outra apresentação, não é? [...] 
Depois há sempre o contacto com outras pessoas, a 
gente depois senta-se à beira de quem se conhece, eu 
penso que toda a gente é mais ou menos assim, nos 
intervalos e até no fim vamos conversando e 
conhecemos outros colegas. [...] Nesta formação do 
Centro não, mas já me aconteceu de me apetecer ir 
visitar o Jardim onde trabalha um colega, ver o 
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trabalho dele porque também se aproveita muito... vai 
modificando a nossa maneira de trabalhar., e eu 
desde que trabalho já tenho modificado muito e às 
vezes penso "há quinze anos atrás, olha o que eu 
fazia e o que eu faço agora, não é?" [...] Eu gosto de 
ir a acções com outros níveis de ensino porque assim 
trazem-se experiências diferentes, formas de 
trabalhar diferentes porque o trabalho das educadoras 
é mais ou menos idêntico, não é, igual ou parecido e 
assim quando aparecem níveis diferentes, há pessoas 
que vivem e fazem as coisas de outra maneira e eu 
acho que é diferente, também nunca frequentei 
acções de formação só com educadoras... 

[...]sempre tentei inscrever-me naquilo que me 
ofereciam, naquilo que me podia dar-me mais 
qualquer coisa para a minha prática E se eu não fosse 
curiosa eu nem sequer me inscrevia. Mas pronto sou 
curiosa e também estou sempre a pensar que não sei 
nada e que nunca faço nada bem.[...] o que eu queria 
eram respostas que me dissessem como é que eu 
podia resolver aquele problema daquele aluno. [...] eu 
acho que precisamos de saber muita coisa porque os 
problemas surgem e nós precisamos resolvê-los. [...] 
Há uma coisa boa é verdade porque nós somos vinte 
a vinte e cinco elementos e é muito bom trocar ideias 
e às vezes até estamos numa altura muito insegura 
porque há um problema com um miúdo e que nós não 
sabemos como resolvê-lo e trocando ideias, vamos 
tirando novas ideias para resolver o problema 
ouvindo os outros até para ver como resolveram 
problemas idênticos nesse aspecto eu gosto muito de 
ir, portanto gosto de me inscrever em acções porque 
sei que nesse aspecto de relação humana vou receber 
muito. Agora de conhecimentos que me traduzam 
coisas práticas, que é o que eu queria... O que eu 
gosto é de falar com colegas para saber como elas 
apresentam um determinado assunto, eu gosta de 
saber que ela fez assim e assado, desta e daquela 
maneira. [...] Uma das coisas que eu também gostei 
muito noutra acção foi a possibilidade de podermos 
ver trabalhos feitos por alunos de várias escolas, 
discuti-los, foi também interessante porque estavam 
no grupo duas educadoras e vimos coisas concretas, 
que se fizeram e que se podem fazer, não repetir-se 
mas cada professor na sua sala com os seus alunos 
adaptar. [...] Eu prefiro as relações humanas, falar 
com colegas, saber o que fazem e como fazem.  
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[...] eu tenho apreendido imenso com a formação [...] 
inscrevi-me no Centro mas não me inscrevo só no 
Centro. Já fiz formação na Faculdade de Psicologia, 
na Direcção regional de Educação do Norte, na 
Associação de Professores de Matemática, na APM. 
[...] eu não tenho acesso a toda a formação do Centro, 
tenho uma acção por ano, 25 horas, em 92 era assim, 
quando começou, houve muita formação que eu não 
pude fazer porque não era seleccionada, porque não 
ia passar de escalão naquela altura. [...] Eu procuro 
muito a Matemática não é, para aplicar no Io ciclo, 
porque como formadora tenho que estar bem 
formada, tudo que é seminários da APM, eu 
inscrevo-me. [...] Tudo o que for deles eu inscrevo-
me, para aprofundar os meus conhecimentos. Eu no 
último trabalho que fiz aprendi coisas que eu já sabia 
mas que vai ficar em segundo plano. Na Faculdade 
Psicologia fiz literatura para a diversidade, também 
procuro Matemática, literatura, dificuldades de 
aprendizagem e conforme vai aparecendo. [...] Eu 
ando a fazer formação e até vou tentando aplicar, vou 
tentando aplicar, vou tentando mexer. 

[...] As acções de formação para mim, só pelo facto 
de haver uma troca de palavras entre colegas que às 
vezes já não se vêem há longos meses, para mim já é 
importante, basta isso, para além de tudo aquilo que a 
gente vai aprender, que vai... que vai saber o que o 
colega faz e pronto, e há uma troca de saberes que eu 
acho importantíssima. 

[...] O que eu penso é que a maior parte dos 
professores não sentem a necessidade de 
acompanharem o ritmo das mudanças e u costumo 
dizer que a escola é como o pronto a vestir, está 
sempre na moda. [...] Fiz uma acção de matemática 
" O gosto de descobrir", dentro da matemática eu fiz 
muita formação no tempo do PIPSE, com bons 
formadores, mas esta é mesmo o gosto de descobrir, 
é diferente, o tipo de trabalho é totalmente diferente, 
eu gostei imenso [...] aprendi bastante, eu já sabia 
muita matemática mas acho que aprendi outras 
formas de trabalhar. 
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[...] eu pelo menos senti que quando era aluna da 
Faculdade estava pronta para aprender, tenho andado 
a aprender desde essa altura e continuo sem saber 
rigorosamente nada. Acho que cada vez sei menos 
perante os desafios que me são colocados. [...] há um 
leque de desafios diversificadíssimos que são 
colocados e eu por mais que leia, por mais que 
consulte, não consigo acompanhar... há sempre áreas 
que a gente privilegia e outras áreas em que a gente... 
é capaz de me interessar: a indisciplina, interessar a 
motivação, o texto escrito, a poesia e muitas coisas. 
[...] interesso muito mais por temas transversais, 
muito mais pelos transversais e vou dizer porquê, 
porque são muito mais abrangentes. Além de serem 
muito mais abrangentes são também capazes de... pôr 
em causa toda a escola, toda a comunidade escolar e 
eu, como professora de português, até posso 
considerar que tenho alguns conhecimentos 
científicos, a parte didáctica se calhar (como vou 
sempre lendo, vou sempre pesquisando, sou capaz, 
passe a modéstia)... sou capaz de me considerar 
minimamente preparada. Os outros desafios com os 
quais me deparo são capazes de me suscitar mais... 
disponibilidade de tempo, mais leituras que não 
tenho. [...] Eu estou a dois passos da reforma, e só 
tenho pena, que isto aconteça numa contagem tão 
decrescente que já me aflige e por estar numa 
contagem decrescente as coisas são tantas que hoje já 
não tenho tempo, tempo útil para realizar. [...] Acho 
que cada um de nós, e a lei prevê, deve ter um 
percurso, deve ter realmente um plano de formação. 
Eu penso que desde sempre tenho feito esse plano de 
formação, acho que desde 1964. Sempre que andava 
atrás do meu colega que era meu delegado de grupo, 
continuamente a perguntar e a dizer, fiz assim, fiz 
bem ou mal? não sei quê... acho que já nessa altura 
procurava a minha auto-formação. [...] Sou incapaz 
de me acomodar. Adaptar sim. Todos os dias vejo 
muita gente acomodada, conformada e é isso 
realmente que me preocupa. Não querem que se 
mexa, está tudo em águas mornas... Não pode ser, a 
sociedade também muda!... (enfatiza) [...] nos 
primeiros cinco anos da minha carreira andei sempre 
a procurar junto dos colegas que sabiam mais do que 
eu, que eram as pessoas que na altura já tinham muita 
prática, não é? [...] Toda a vida tenho feito leituras, 
toda a vida tenho escrito coisas, toda a vida... [...] nós 
estamos sempre, sempre a aprender, nós também 
aprendemos com os alunos novas maneiras de estar. 
Na acção que eu estou a frequentar, neste momento, 
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também digo o mesmo. Aquilo que eu mais tenho 
aprendido não tem a ver com o 270, sobre a 
indisciplina, também está lá, dá outra abertura, mas 
não tem só a ver com isso, tem muito mais a ver, eu 
estou a ver mais com a postura que as pessoas têm 
sobre a indisciplina. [...] Sabe que parar é morrer e 
por isso não se pode ficar parado porque é mesmo 
morrer e por isso aprendemos imenso e é pior morrer 
de espírito do que morrer fisicamente! 

[...] Tenho feito alguma formação, não tenho feito 
muita porque se calhar prendi-me demais àquele 
gabinete. [...] acções que não têm a ver nem sequer 
com a minha formação académica. [...] Gosto, gosto 
e procuro. Vou fazer uma acção sobre 
Multicultaridade porque sei que a temática é actual e 
é interessante. 

[...] fui logo das primeiras com a formadora X e 
também tenho ido a Seminários, Colóquios, sei lá, 
essas coisas assim que tratam de deficiência. Eu 
tenho ido para estar mais actualizada e tenho 
procurado 1er isto e aquilo, perguntar, saber porque 
realmente há questões que é preciso resolver. [...] Eu 
faço formação não a pensar nos créditos, eu faço 
formação ligada um pouco à minha parte prática, 
àquilo que me interessa, às dificuldades que eu sinto, 
não é? Se houvesse uma acção de formação, alguma 
coisa que eu tivesse feito nesta área ou às vezes um 
livro... vou comprá-lo, vou lê-lo, vou ver se tem 
alguma coisa que me fale disto, eu vocaciono mais a 
minha formação neste sentido... no sentido de 
satisfazer as minhas necessidades. [...] eu já tinha em 
casa um computador, os meus filhos já mexiam, e eu 
achei que era útil para mim e que podia começar a 
fazer as fichinhas para mim, tinham outra 
apresentação... [...] ligada ao Io ciclo fiz acções 
ligadas à parte pedagógica, ligadas ao Ensinar a 
Investigar, acções vocacionadas para a Matemática, 
vocacionadas para a Planificação e Avaliação, 
vocacionadas sei lá para tudo. Eu considero que fiz 
sempre um período formativo porque uma coisa que 
me interessa é sentir-me bem comigo e com a escola. 
Se eu me sentir bem na escola, e eu não sou daquele 
tipo de pessoas que chegam à escola dão as aulas e 
vão embora.... Eu gosto de me sentir bem, gosto de 
me sentir parte activa na escola [...] nunca mais 
parei, fui fazer o T ano liceal, estive no Io ciclo, fui 
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directora de escola mais ou menos dez anos, passei 
pelo IASE, pela Biblioteca de Escola, fui 
caminhando... fiz o DESE em Administração Escolar, 
porque na altura era directora e portanto surgiu-me 
aquela oportunidade e eu vi ao fazer o DESE que 
podia melhorar a minha prestação, o facto de ter 
conhecimentos nesta área e como directora de escola 
eu pensei, vou ter uma actuação diferente, vou ter 
novos conhecimentos e pronto. E na altura o bichinho 
do Projecto de Escola mexeu comigo e pensei que era 
uma forma de eu saber como é que isto se processa, 
de...e inscrevi-me no DESE. 
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diversificada 
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directora de escola 

Interesse pelo projecto 
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CATEGORIA: EXPECTATIVAS 

Unidades de sentido Código 
[...] Esta do Foco não sei se poderia ser feita de outra 

maneira, não é? [...] Acho que deviam ser muito 
seguidinhas e acho que o Centro de Formação, lá 
está, deve ser bom para determinado tipo de pessoas 
porque há pessoas que nunca são obrigadas a fazer lá 
formação porque a podem fazer noutro lado. 

[...] A formação devia existir, mas se calhar não sei, a 
formação deveria existir para dar resposta a 
necessidades dos professores mas a necessidades 
deles, sem ser a necessidade de créditos, porque isso 
leva-nos a quê? A muitas das vezes fazermos as 
acções a pensar nos créditos, temos os créditos, 
pronto, já não precisámos das acções. [...] Eu não 
queria tipo receitas, queria que nas acções fossem 
focados de facto problemas, porque eu penso que nas 
acções é tudo muito geral, muito global e era 
preferível que ali fossem discutidos assuntos, um 
problema real de um professor e que todos falassem 
dele e que chegássemos a uma conclusão. [...] Acho 
que como ela está, vai ter que mudar alguma coisa e 
ser mais centrada nas escolas como nós fizemos com 
o Círculo de Estudos ou outras porque eu acho que é 
mais fácil para os professores, ali no seu lugar 
discutir, podendo receber outros formadores e outros 
colegas formandos. Só a partir da escola mesmo é 
que as coisas vão responder aos problemas reais, às 
nossas necessidades ali, porque quando é o Centro a 
oferecer pode vir de facto às nossas necessidades mas 
é um bocadinho fora de nós. Na escola, eu sinto mais 
como sendo nosso. 

[...] tenho que fazer um complemento de formação 
que vai ocupar muito tempo porque eu tenho por lei, 
para progredir na carreira tenho que para isso fazer o 
complemento de formação e até acho errado, porque 
eu tenho o curso que me exigiram por lei, mas agora 
a lei obriga, eu tenho o curso de professora eu andei 
sempre na formação. [...] eu acho muito importante a 
formação, mas também não digo que toda gente 
passe para o 10° escalão sem se ter esforçado, acho 
que se deve fazer formação, mas formação a sério 
porque fazer para ter o papel... a pessoa devia era ser 
castigada e deixar a formação para quem quer fazer 
mesmo. 
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[...] ser nos primeiros quinze dias de Setembro, haver 
quinze dias para formação, em vez de ser ao longo do 
ano porque as pessoas têm a sua vida para além da 
escola... poderia ser, sei lá, uma acção sobre Projecto 
Educativo, poderia ser nesses quinze dias, era 
preferível as pessoas às vezes estarem uma manhã ou 
uma tarde a fazer formação sobre Projecto Educativo, 
por exemplo "Como elaborar um Projecto Educativo" 
e estar lá do que estar na escola a olhar para as 
paredes porque não sabe para que lado se há-de virar 
e então tem que andar, procura um projecto daqui, 
procura um projecto dali para elaborar o seu próprio 
projecto. Isto porque a maior parte de nós nunca 
tivemos muitas dicas em como elaborar um projecto 
educativo para além da legislação, do suporte legal, 
não tivemos assim muitas dicas. [...] Se houvesse um 
guião, se houvesse uma formação mais adequada, sei 
lá, a nível de um agrupamento, ou não sei... (ar 
pensativo) ou a nível de várias escolas... elaborar um 
projecto educativo e depois cada um vai adaptar na 
sua escola da melhor forma. Acho que assim não 
teria tantas lacunas. [...] Eu continuo a pensar que a 
formação deveria ser muito a nível das escolas, com 
pessoas que estejam relativamente próximas, pronto, 
porque os projectos acabam por ter uma grande 
vertente comum e depois é uma questão de adaptação 
ao meio, embora os objectivos gerais sejam os 
mesmos, há diferenças que existem de projecto para 
projecto. [...] Defendo que a formação deve emergir 
dos problemas que temos, de coisas reais... 

[...] se a escola é um departamento e estamos no novo 
modelo de gestão, se é novo, nós também temos que 
mudar, que renovar. E então o que é renovar? 
Primeiro a escola tem um projecto educativo que por 
sua vez tem de obedecer àquele esqueleto, então 
vamos lá ver quais são os problemas e seriá-los e 
então de acordo com as necessidades, a escola vai 
elaborar o plano de formação, de acordo com as 
necessidades, sim senhor, elaboramos o plano de 
formação e então vamos apresentá-lo ao Centro de 
Associação de Escolas que neste momento é a 
entidade que está em condições de nos dar resposta. 
[...] Eu partiria do pressuposto que havia um bom 

projecto educativo na minha escola e de acordo com 
a necessidade da escola, então eu iria para um tipo de 
formação que viesse de encontro às necessidades 
reais daquele projecto. Se possível ter um formador 
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do Centro dali, trabalhando em grupo, depois 
parávamos e até víamos que tínhamos necessidade de 
um técnico, por exemplo, ou de outra pessoa 
qualquer que nos pudesse desenrascar, que até podia 
ser um professor... [...] Eu acho que já o disse, 
deveria ser o futuro da nossa formação, partir do 
plano de formação. Eu acho que o actual modelo está 
um bocado fora do contexto e dos interesses dos 
próprios professores. Aí tinha que ser um círculo de 
estudos ou um projecto pois iria motivar mais os 
professores, porque parte de um princípio que à 
partida envolveria os professores que estivessem já 
sensibilizados, e esses depois iriam germinar e 
contaminar os outros professores com o trabalho que 
fossem produzindo. 

[...] Eu acho que essa é a verdadeira formação, acho 
que era mesmo isso que deveria ser, centrada na 
escola, e sinto que os colegas reagem muito bem à 
nossa reflexão, àquilo que discutimos. [...] Eu 
defendo que o actual modelo tenha de ser 
remodelado, morrer não deve e não deve só pelas 
pequenas razões que eu pus, que era exactamente 
isto, que mais não seja para empurrar quem não 
quiser, pronto, embora eu ache... pronto, digamos que 
o pior dos remédios é o pior dos remédios, mas 
pronto. [...] é um remédio mauzinho de tomar, mas 
defendo serem as acções mais centradas na escola. 
Gosto mais da prata da casa porque assim nós 
discutimos com mais à vontade e os papéis aí estão. 
Nós fazemos sempre trabalho de grupo e nesse 
trabalho de grupo vê-se aquilo o que as pessoas 
pensam para este meio. 

[...jdevia haver um dia ou outro ou então nas férias. 
[...] devia haver um corpo de formadores, corpo de 
professores que pudesse substituir os outros 
professores. [...] Penso que resultaria mais, é muito 
mais cansativo [...] Se um dia a formação deixa de 
proporcionar créditos a maioria deixa de fazer, agora 
dar volta a isto, não sei, eu acho que há também outro 
tipo de formação, que também tem valor, seminários, 
congressos, simpósios, as vezes até uma própria 
acção na escola [...] Defendo que as colegas deviam 
no final de permanência de quatro anos, terem que 
apresentar formação, agora deveria ser seminários, 
congressos na escola, na área ou fora da área 
geográfica mas não estar ali restrita àquele pacote . 
[...] Eu acho que quando acabar os quadros 
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comunitários acaba a formação. Para mim se os 
acabarem os quadros comunitários de apoio... acaba a 
formação nestes moldes. 

[...] eu sou um bocado utópica nesse aspecto, eu acho 
que vai mudar alguma coisa com o projecto 
educativo, alguma coisa... Agora há muitos 
constrangimentos, nomeadamente a mobilidade do 
pessoal docente. Com os contratos de autonomia 
vamos ver se as escolas avançam para eles e vamos 
ver no que aquilo vai dar, porque realmente havia 
interesse em fixar mais os professores escola, por 
uma questão de continuidade e depois é assim para 
além de se conhecerem melhor, perante a prática... 
perante a prática surgem os problemas e há a 
possibilidade de se propor uma acção de formação 
porque já há mais gente interessada em trabalhar. 
[...] Eu acho que a formação... se é que ... portanto o 
projecto educativo, esta nova gestão irá ser 
implementada, se realmente as escolas vão partir... 
irão partir mesmo para uma maior autonomia, se 
realmente Terão mesmo que partir para o seu 
projecto educativo, eu penso que a formação vai 
partir desse projecto. As pessoas confrontadas com as 
dificuldades, confrontadas com o que terão de fazer 
vão... vão tentar fazer essa... essa cultura de partilha 
(destaca), vão tentar partilhar, primeiro porque 
sentem necessidade, porque sozinhas vão-se sentir 
perdidas e vão sentir necessidade, realmente, de se 
agrupar, já não digo de partilhar, partilhar vem mais 
adiante mais adiante, e se calhar de proporem alguma 
formação em conjunto, até ao centro de formação. 
[...] a partir daí, lá está, os professores e a própria 
escola vão ter necessidade de se associar à própria 
comunidade e vão necessariamente surgir situações 
em que as pessoas estarão menos seguras e precisarão 
de mais formação, eu digo até noutras áreas mesmo, 
como por exemplo com os pais, com... eu penso que 
a formação vai surtir daí e, e repare e formação não 
precisa ser forçosamente dada por alguém de fora, 
não é, a formação pode ser, a própria participação, a 
própria colaboração entre os professores pode ser 
altamente formativa, a troca de experiências, o ver, o 
partilhar, é um aspecto que eu considero importante. 
O projecto será o motor, eu penso que sim. 

[...] O desligar da formação da subida na carreira. A 
formação é apenas um aspecto importante, entre 
outros. Há para aí indivíduos que não fazem hetero-
formação e fazem auto-formação tão positiva como a 
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outra, mas essa desligação é um passo importante, o 
pensar a formação desligada da carreira, não vejo os 
professores a precisar de ter x créditos, tantas horas 
de formação por ano... não vejo nada disso. Vejo a 
formação mais modesta em termos de hábito, mais 
real, mais próxima de ideias pequenas, ideias 
pequenas que podem ser grandes, ou seja, trabalhar 
modestamente alguns problemas, algumas questões 
das escolas como espaços de formação do que 
propriamente estes espaços transmissivos. Mais um 
espaço para reflexão que pode ser rodeado por outros 
interventores ali naquele espaço, mas que vão levar... 
digamos interesse à escola, nem todos, não podemos 
apostar a 100% mas elementos que tenham um papel 
importante na escola, apostar na formação dessas 
pessoas, na integração e quando eu digo, pequenas 
grandes, quero dizer... eu vejo o Centro a ter um 
papel de parceria, eu não vejo o Centro a construir 
mega-planos de formação, eu vejo o Centro em 
parceria com as escolas, a dar respostas, vejo o 
Centro com um grupo de formadores estabilizado. 
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CATEGORIA: INICIATIVAS FORMATIVAS 

Unidades de sentido Código 
Al 

[...] No ano passado desenvolvemos um projecto de 
expressões porque as educadoras tinham experiências 
mais ricas, elas vinham aos nossos alunos e nós 
íamos aos delas, fizemos umas coisas mas ainda 
estamos a apalpar. [...] Foi uma experiência muito 
positiva, era uma vez por semana, porque as crianças 
aprendem umas com as outras, enriquece a sua 
capacidade de adaptação, de relacionamento, de 
comportamentos, essa experiência era a esse nível, 
também tivemos a biblioteca a funcionar. Mas claro a 
reacção de alguns colegas (risos) pensam sempre que 
é um tacho ou que alguém se quer superiorizar mas 
acho que a maioria gostou da experiência. [...] As 
ideias partiram da Presidente da Comissão Executiva 
que achou que era bom nós aproveitarmos as 
educadoras, que estavam no mesmo agrupamento... e 
foi assim. [...] mas o facto dos inspectores estarem lá, 
estiveram lá quinze dias e gostaram muito do que 
viram, mas eles querem sempre muito mais, eles 
alertaram-nos para vários desaproveitamentos que 
não estavam a acontecer e que podíamos aproveitar. 
Eu penso que isso que de certo modo alertou, porque 
se calhar, se a outra colega, embora pessoalmente 
pudesse dizer eu estou disponível a maior parte das 
pessoas ou não se dispunham ou então diziam que ela 
o que queria era mostrar-se mais que isto, mais que 
aquilo... Assim pelo facto de vir alguém de fora 
dizer, as pessoas aderiram e nunca faltaram. 
Gostaram imenso. [...] No projecto das expressões 
passou uma folha quem quis inscreveu-se. Havia 
também outra educadora que animava a música a 
nível do 4o ano, que é uma das carências que nós 
sentimos, ela era cantora, tem conhecimento de 
música, tem uma escola de música ou o marido 
portanto... pensámos aproveitar os conhecimentos 
dela para os alunos não irem para o ciclo só a 
cantarolarem as cançõezinhas que nós lhes 
ensinámos. 

[...] Na minha escola, a colega está sozinha, porque 
eu estou de atestado, ela já disse "vai ser uma para 
cada lado" porque nós temos feito formação aos 
colegas que chegam porque eles chegam muito mal 
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preparados.[...] Fazemos isso no almoço, no intervalo 
e às vezes ficámos mais um bocadinho no fim das 
aulas. [...] nós propomos, eu e a colega, nós vamos 
dizendo aquilo que temos na escola, nós costumámos 
fazer matemática de outra forma, matemática 
inserindo no quotidiano, fazendo projecto., não 
trabalhámos com livros, os alunos vão construindo e 
nós dizemos: "o que vos parece isso?" elas dizem 
"nem pensar eu quero livro", mas vai à minha sala 
ver, e elas dizem: "eu não, eu não". Então, eu digo 
quando precisares de ajuda, nós temos este material, 
mostramos. Isto serve para isto. [...]Outra colega 
quando tinha dúvidas vinha perguntar. [...] Ai colega, 
chega muita gente mal preparada às escolas!... Dá-me 
a ideia que agora a formação está pior, eu não vejo as 
colegas chegarem melhor, embora no meu tempo 
também tivesse muitas lacunas. [...] toda a formação 
que eu fiz deu-me muito. [...] há dias fui à escola e a 
directora dizia "este ano não vamos conseguir nada, 
vai ser cada um na sua sala", é percepção dela. [...] 
O ano passado foi outra coisa, não teve nada a ver 
com os anos anteriores... depende do Conselho 
Escolar, depende do Conselho Escolar. [...] Discutia-
se, nós fazíamos formação na escola. [...] Gostavam 
porque eles não tinham aprendido nada daquilo. 
Agora as colegas diziam aquilo que nós aprendemos 
lá na formação inicial é só teoria e isto aqui é a 
prática. [...] E tinha uma colega que tinha saído da 
Escola Superior de Educação e ela devia ser boa, uma 
aluna aplicada e devia saber muita teoria, depois com 
o que nós dizíamos ela dizia, como é que tu fazes 
para dar este tema? Essa colega vinha mais ter 
comigo, mas partilhávamos todos. [...] Pronto, a 
inspecção que veio fazer uma auditoria... disse que se 
aperceberam que nós nos juntávamos, trocávamos 
opiniões e eles acharam interessante, porque viram 
que nós estávamos todos na mesma linha cada um 
com o seu jeitinho. [...] as colegas disseram que 
apreenderam imenso, que gostavam de vir outra vez. 
[...] Eu só gosto de fazer isso na escola, com o meu 
grupo de trabalho 

[...] ainda este ano chegou uma colega que vai ter o 
Io ano e disse-nos que nunca tinha tido o l°ano ...e 
não sei que mais. Nós dissemos à colega que aqui na 
escola costumamos utilizar o método analítico-
sintético, o método Jean Qui Rit, e ela disse: - Mas 
que é isso? E nós dissemos-lhe, isto é assim e 
assado... temos ali as instruções, se não perceberes, 
até há ali cartazes para cada letra com o gesto, canta-
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se, conta-se uma historinha e dá-se uma letrinha 
associada a essa historinha, utiliza-se o som e a 
mímica e no mínimo ela teria que cumprir os traços 
comuns porque o método tem de se cumprir. [...] É 
uma colega nova. Então essa colega gostou, começou 
por aí, tudo bem. 

[...] este ano fiz aqui na escola, em Setembro, uma 
reflexão com os nossos colegas, (às vezes fazemos 
algumas reflexões e uma delas foi exactamente 
sobre... ligada à temática mas com uma orientação 
completamente diferente e a temática era "in" e 
coloquei entre parêntesis disciplina, porque eu 
considero que a indisciplina é algo que incomoda 
muito e por isso nós nos preocupamos muito, mas é 
algo que é raro) Temos todos os dias vinte e muitos 
alunos bonitos a portarem-se bem e nem damos conta 
e se houver um que num dia nos arrelie é um trinta e 
um, não é? Então fizemos essa acção (in)disciplina 
na escola para prevenção e remediação. Claro que eu 
não tinha, nem tenho nunca uma lista de 
comportamentos perturbadores nem uma de soluções. 
Mas penso que aos colegas... (lá está o tal reforço), os 
encaminhei para a auto-gestão da indisciplina. [...] Eu 
já tinha isto pensado há um ano. [...] Há determinadas 
coisas que eu costumo trabalhar com os meus 
colegas, por exemplo, já. o ano passado, quando eu 
vim para a escola partilhei com os colegas algo sobre 
Dificuldades de Aprendizagem para que os colegas 
estivessem bastante prevenidos sobre que às vezes o 
aluno faz isto ou faz aquilo, escreve mal sem culpa 
nenhuma, dar-lhes a ideia que há uma percentagem 
de 15% de pessoas que têm dificuldades de 
aprendizagem e que são tão inteligentes ou mais que 
a maioria, mas têm aquele handicap, explicar-lhes 
como aquilo funciona... [...] Fizemos uma acção em 
Setembro, numa tardinha. [...] é por convite. 
Reunimo-nos cerca de uns vinte numa sala cá da 
escola, depois reflectimos sobre o professor 
partindo daquela frase de Jennifer Nias que diz que 
"o professor é a pessoa e uma parte da pessoa é o 
professor" e depois eu acrescento a pessoa é que faz a 
diferença (sublinha). [...] e houve um colega que 
sugeriu que falássemos sobre atitudes e valores. 
Então, mais tarde, na Páscoa, fizemos aqui as 
avaliações e de tarde fizemos essa reflexão sobre 
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atitudes e valores. [...] Trabalha-se em grupos, 
discute-se, temos ali uma pastinha com toda essa 
formação, com todos esses elementos com 
documentação, com tudo. [...] por isso quando vou 
para a formação eu já pensei muito nas coisas. Essa 
da (in) disciplina já ando a pensar nela há muitos e 
muitos anos, por isso é que a procuro também como 
formanda para ver os caminhos que há, as 
perspectivas, não é? E tem graça que coincidiu eu 
reflectir aqui mas com uma orientação 
completamente diferente (refere-se à acção que está a 
frequentar no Centro de Formação) [...]Tenho um 
projectozito que vou desenvolver. No ano passado 
comecei mas não fui capaz de o pôr em prática 
porque não tinha tempo, eram problemas, 
Necessidades Educativas Especiais, quer dizer... e 
trabalhar com esses alunos. É isso, trabalhar com 
eles, ligado aos professores do ensino especial mais 
dois ou três colegas. Quero estar ligada a uma coisa 
dessas, mas sem muitos proformas, porque se me 
começam a mandar escrever muita coisa e não sei 
quê, e fazer muitos projectos e a ter que delinear 
muitos objectivos, intervenientes e mais não sei quê... 
isso já complica!... Eu estou a pensar desenvolvê-lo 
aqui na escola. [...] há aqui uma colega que está toda 
interessada em fazer uma acção sobre pesquisa e 
trazer alguém para pôr o projecto da biblioteca a 
funcionar. 

[...] Todos têm estado a colaborar e isso é óptimo, 
não é? Temos feito algumas coisas. No ano passado, 
no encerramento do ano escolar, um sábado à tarde 
os professores, autarquia, associação de pais, juntas 
de freguesias que pertencem à escola colaboraram e 
permitiram a realização de "Um dia nos finais do séc. 
XXI". [...] às vezes até uma própria acção na escola, 
aqui a colega tem feito coisas interessantes (refere-se 
à colega entrevistada antes). [...] Sim, sim, ela tem 
feito coisas interessantes, por acaso tem, é a prata da 
casa, mas acho que dá para discutir, e as pessoas vêm 
e aderem, vão por convite. [...] Ainda na semana 
passada por proposta do professor do Apoio 
Educativo, a formadora disponibilizou-se a fazer uma 
acção de manhã e outra de tarde e os professores não 
faltaram. 

[...] Neste momento, por exemplo, na escola e 
aplicando um pouco o que eu fiz na formação, 
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estamos a desenvolver um projecto na escola sobre 
Necessidades Educativas Especiais, eu e outra 
colega. É um sub-projecto da Projecto Educativo, eu 
considero que estou numa escola privilegiada, é uma 
escola que abriu há três anos e que está numa fase de 
arranque ainda, não é? Só que eu acho que a nível do 
Conselho Directivo tem a pessoa certa no lugar certo 
e realmente tem implementado determinadas 
dinâmicas, mas a pouco e pouco, com conta, peso e 
medida, atendendo aos constrangimentos que tem. 
[...] A nível do trabalho do projecto que estamos a 
desenvolver a nível das Necessidades Educativas 
Especiais é precisamente rentabilizar essa formação 
que fizemos, pelo menos três colegas lá da escola já 
fizeram essa formação. [...] em etapas diferentes, só 
que agora estamos na mesma escola e pensamos 
rentabilizar aquilo que fizemos, não é? 
E depois como é um trabalho partilhado, não é, 
somos três a ter frequentado a mesma acção... [...] As 
pessoas estão receptivas a que se faça alguma coisa... 
[...] há aquela situação de que não se faz por fazer, 
tem de ser tudo devidamente fundamentado, da parte 
da Presidente Executiva ela quer saber se está bem 
fundamentado, se... pronto, que as coisas corram 
como deve ser, ela não parte assim para um projecto 
se a coisa estiver meia... não sei quantos! Quer dizer 
vamos devagar! [...] eu fui abordada para ajudar no 
projecto educativo mas sem fazer parte do grupo de 
trabalho do projecto educativo. Dei assim umas 
informações sobre o assunto e eu vi que havia 
desconhecimento do que é o projecto educativo. [...] 
E na altura conversei, falei, dei umas fotocópias, 
portanto, informação sobre alguns aspectos, porque 
claro, estar numa reunião e dar informação sobre 
projecto educativo a quem está a zero é muito 
complicado. Mas eu fiz questão, seleccionei em casa 
o que eu achei realmente fundamental, só, e pensei 
assim, as pessoas vãp começar a 1er e vão começar a 
perguntar mais... tal não aconteceu (desânimo). [...] 
Mas lá está eu acho que este meu trabalho foi 
positivo porque eu não desarmei, embora sem tentar 
ser intrometida, não é? E este ano eu vou fazer parte 
do grupo de trabalho do projecto educativo, pelo 
menos as pessoas acharam que eu o ano passado 
valia alguma coisa ou dei algum contributo nesse 
sentido. [...] Este ano ... nós temos no Regulamento 
Interno, todos os professores dão duas horas à escola, 
há a componente lectiva e não lectiva e da 
componente não lectiva dão duas horas à escola para 
desenvolvimento de pequenos clubes, pronto. Eu na 
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altura tinha pensado como já estava nesse projecto de 
Necessidades Educativas Especiais que já dá muito 
trabalho! Mas eu achei que na minha componente 
não lectiva podia trabalhá-lo. Então eu fui falar com a 
Presidente Executiva e disse-lhe que podia ocupar 
essas duas horas de componente não lectiva no 
projecto educativo de escola, se eles estivessem 
interessados. [...] A escola tem três elementos que 
gostam de partilhar porque são colegas que trabalham 
juntas há muito tempo, já se conhecem. 
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CATEGORIA: REPRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 

Unidades de sentido Código 
[...] Umas vezes sinto-me bem... outras vezes sinto-
me um bocado desmotivada porque o facto de haver 
problemas e as pessoas que estão acima de nós não 
nos quererem ajudar, eu acho que... eu fico... 
desmotivada. [...] os nossos superiores, eles não nos 
dão apoio e acho que me sinto... no ano anterior e 
mesmo no início deste ano, sinto-me... como é que eu 
hei-de dizer, insatisfeita, desmotivada, porque essas 
pessoas que estão acima de nós podiam resolver 
problemas e não resolvem. E nós lá vamos 
conseguindo resolver alguns problemas sozinhas, por 
exemplo, quererem que eu meta neste espaço (refere-
se à sala de aula) vinte e cinco crianças, já quinze são 
muitas!... [...] Eu sou educadora mas não foi bem por 
vocação, não. Eu tinha feito o propedêutico e depois 
inscrevi-me na faculdade e não entrei e então resolvi 
ir para educadora. Eu gostava muito das áreas viradas 
para as artes. Mas depois fui para educadora e até me 
adaptei, até me adaptei, acho que me adaptei bem ao 
curso e até tirei boas notas e é sinal que me adaptei 
bem. 

[...] Desde pequenina que queria ser professora, o 
meu pai foi emigrante para concretizar o meu sonho. 
Somos uma família com muitos irmãos. Eu era boa 
aluna e a professora disse que era pena eu não 
continuar os estudos. O meu sonho era ser aquilo que 
sou, gosto muito de trabalhar com os miúdos, gosto 
muito, embora canse muito. Fui para professora 
porque foi o que eu quis e não por ser um curso fácil. 
Sinto-me realizada profissionalmente porque estou 
naquilo que gosto, gosto muito. [...] gosto muito 
daquelas idades, nunca gostaria de trabalhar com 
miúdos mais velhos [...] Devo dizer que apesar de eu 
já ter dito que gosto muito de exercer esta profissão, 
a partir de uma certa altura, eu acho que gosto menos 
porque me exigem coisas burocráticas que eu acho 
que não me ajudam nada nem me facilitam a 
aprendizagem dos miúdos, dificulta-me a vida em 
vez de facilitar, mas se ao menos eu visse rendimento 
por parte dos alunos, nós temos que pensar é neles... 
quando sai o Sistema de Bases, a Reforma Educativa 
e essas coisas todas a primeira ideia que tenho é pôr-
me de lado e tento saber, ouvir opiniões porque eu 
também gosto muito de reflectir sobre aquilo que 
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faço, sobre o que os outros fazem que é para eu 
melhorar porque fazer sempre o mesmo não dá. [...] 
[...] as vezes estava na primária e pensava, se fosse eu 
fazia assim, assim, assado. E não brincava às 
escolinhas, é engraçado!... Mas imaginava-me assim, 
eu privilegio a relação com o miúdo, eu só quero 
cativar os miúdos, depois tudo se faz, quando 
gostamos uns dos outros.f...] eu não sou boa 
professora isso eu não sou mas questiono-me muito, 
isso sim, e tento fazer o melhor possível, mas muitos 
dias acabo a pensar que nunca fiz nada de especial. 

[...] a professora quando chega perante os seus alunos 
deve saber dominar os materiais e nunca mostrar aos 
alunos que a professora não sabia, ai isso não, para o 
aluno a respeitar, o aluno não se deve aperceber que 
a professora não sabia, isso não. [...] o aluno tem que 
perceber que está ali uma pessoa que sabe muito e 
não uma pessoa que tem outra por trás a ensinar [...] 
era professora do Io ciclo (hesita) ora bem... eu 
gostava de ser mesmo era professora de Matemática, 
mas a minha mãe não me pôs na Faculdade e o 
Magistério era mais perto. [...] no meu tempo quando 
comecei a trabalhar fazia-se aquela ensinança toda e 
hoje colabora-se com os alunos, ajudo-os a projectar, 
hoje é mais difícil porque estamos tão habituados à 
ensinança. [...] agora temos de estar calados, e não 
dar respostas, não fazer, não dizer porque no meu 
tipo de trabalho perde-se tudo se lhes dizemos tudo, 
eu trabalho sempre com projecto. Claro que no Io e 
2o ano é o professor que dá o tema mas no 3o e 4o 

decide-se tudo com alunos o que querem estudar, 
vamos aprendendo a fazer o projecto. [...] os alunos 
estão mais motivados, levam coisas para casa, 
consultam-se jornais, livros que nós temos que levar, 
porque os alunos não têm, organizam-se dossiers e 
faz-se a interdisciplinaridade. 

[...] Eu gosto, gosto, gosto, gosto de ser professor, 
gosto de ser professor do Io Ciclo mas no entanto 
continuo a dizer que gostava mais de trabalhar no 
Ensino Recorrente, gosto de trabalhar com camadas 
de pessoas mais desfavorecidas, com uma série de 
problemas, mais crescidos, mas não sei... gostei da 
experiência que tive com os reclusos ( fala com 
saudade patente). [...] era professor. Mas hoje se nós 
compararmos, se as pessoas nomeadamente os pais 
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dos alunos compararem as horas que o professor está 
na escola com o trabalho deles numa fabrica ou 
noutro sítio qualquer, claro que o professor é um 
privilegiado, mas na verdade, hoje é pedido tanta 
coisa ao professor, o que acho é que mais do que 
nunca houve uma mudança na sociedade (fala 
pausadamente) as mães não iam trabalhar e hoje, por 
essa razão é pedido ao professor um papel reforçado, 
em termos de comparação com o anteriormente, na 
verdade para apoiar a criança na escola, pronto. O 
professor faz na verdade a vez da família e isso traz-
lhe mais responsabilidades, mais trabalho, pronto. 
[...] actualmente o papel do professor é mais 
complexo porque lhe é pedido muito mais trabalho 
do que noutros tempos, embora eu diga que não seja 
atribuição deles porque na verdade os professores 
têm que se tornar mais responsáveis pelos alunos que 
noutros tempos poderia não ser, também acho porque 
os professores têm que motivar muito mais os alunos, 
e mesmo a criminalidade, a marginalidade estão cada 
vez mais a chamar as crianças, a iniciá-las, e perante 
tudo isto o professor tem que tentar motivá-las para 
outras coisas para evitar que elas se encaminhem por 
esses... drogas, álcool, etc. Eu penso que a escola é 
um elemento importante que tem que colaborar, que 
tem de fazer... [...] É um facto que hoje se pede 
muito à escola, mas também penso que não é só a 
escola que tem esse papel, são também os pais tal 
como as autarquias, só que na verdade as crianças 
passam muito tempo com os professores e 
então...veja, as crianças estão das 9 às 15 horas. 

[...] o programa para mim existe mas ele é muito 
flexível. [...] eu até pena de não ter trazido os textos 
que os miúdos elaboram em casa juntamente com os 
pais ou na escola, tenho pena de não os ter aqui. [...] 
Io foi o caso de Timor, depois a Amália Rodrigues... 
e os textos vão para casa, pedem-se jornais aos pais, 
etc. [...] o tipo de situações problemáticas 
desenvolvem o raciocínio, era giro vê-los a trabalhar, 
levavam problemas para casa, punham toda a família 
a resolvê-los... [...] Vou-te dizer os meus alunos têm 
um espírito crítico muito desenvolvido, de maneira 
que se o professor desenvolver esse espírito crítico, o 
aluno esteja onde estiver, eles têm aquela 
personalidade muito bem vincada e eles sabem-se 
defender. [...] Para haver articulação entre o Io e o 2o 

ciclo, aquela transição do 4o para o 5o ano, nós 
fizemos encontros com a Escola Preparatória, já 
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fizemos isso o ano passado e eu tinha na turma um 
aluno deficiente e também exige (destaca) que esse 
aluno se mantivesse na turma para estar junto dos 
colegas e essa turma manteve-se pelos vistos... e até 
têm brilhado lá na escola, toda a gente gosta daquela 
turma porque ela está intacta! [...] É porque têm boas 
notas mas também porque participam imenso, um 
professor de matemática que já trabalhava há muitos 
anos até chegou a dizer que nunca tido assim uma 
turma a trabalhar desta forma a matemática porque 
eles já tinham sido trabalhados desde o Io ano... [...] 
sabes que até há uns certos ciúmes!... E eu não sei 
porquê! [...] A direcção da escola reconhece tudo 
isso, apontam-me como exemplo, mas vão sempre 
pelo mais cómodo. Eu ainda agora por causa da 
morte da Amália, falou-se do luto nacional, 
trabalhou-se isso tudo muito bem, até que se falou da 
bandeira como símbolo e os alunos ficaram 
admirados de não verem a bandeira da escola. E 
então eu disse, vamos ter com o Conselho Executivo 
e resolvemos isso. Estavam lá duas colegas que nos 
olharam com ar de desdém e disseram-me a 
propósito, ouve só esta expressão, a que propósito é 
que vêm cá estes fedelhos exigir que ponham a 
bandeira?!... E eu respondi à colega Y, dizes a que 
propósito? Então tu não sabes o que aconteceu? E 
não é que ela referiu que isso se vê na televisão e que 
não tem nada a ver com a escola... [...] Eu costumo 
trabalhar com coisas que eles dizem, que eles ouvem, 
que eles trazem, para mim a escola deve valorizar a 
vivência dos valores porque é isso que lhes vai ficar. 
Lá na escola, a televisão e o vídeo ninguém faz uso 
deles, os alunos a propósito do caso da Amália 
disseram que o funeral ia dar na televisão e eu tratei 
logo de me prevenir, levei uma televisão de casa! É 
como ter um carro na garagem e nunca sair nele! O 
ano passado tínhamos uma bibliotecária na escola, 
formada e tudo... mas também daquele género...óh 
filha!... A biblioteca só funcionava quando ela lá 
estivesse, não era quando eu queria e precisava e os 
alunos tinham de ter sempre a autorização dela... Por 
isso para mim funcionou a biblioteca de turma e 
muito bem, sem discutir e sem revoltar-me. [...] O 
projecto da bibliotecária foi equipada com 
computador, com tudo isso... pena era ela funcionar 
só para ela!... [...] A área-escola era comum às 
escolas do TEIP e tinha como tema o Meio 
Ambiente, enquanto eu aproveitei uma história, a do 
Capuchinho Vermelho, os meninos fizeram uma 
copa...etc., houve colegas que nem investiram... 
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mandaram os meninos vestidos como quiseram. [...] 
se o tema era o Meio Ambiente ... eu procurei tirar 
partido e até entusiasmei as outras colegas, mas isso 
dá muito trabalho e alegam sempre falta de tempo, 
pensam que é perder tempo (...)Eu bem quero 
transmitir aos outros colegas, por isso tento mexer 
dizendo que não é difícil, pois o trabalho é 
unicamente do aluno. Para mim, cansa-me muito 
menos trabalhar assim... 

[...] Hoje um bom professor é aquele que consegue 
encontrar um ponto de equilíbrio entre ele e os seus 
próprios alunos, aquele que consegue, pronto... 
transmitir minimamente. Nem sequer estou muito 
preocupada com a transmissão dos conhecimentos, 
mas conseguir envolver os alunos, conseguir fazer 
com eles uma equipa, conseguir trabalhar com eles 
actividades que não parecem estar ligadas 
propriamente à disciplina, mas que são muito 
importantes. Acabei de vir agora mesmo de uma aula 
em que estive apenas a fazer a correcção do trabalho 
de casa e depois os alunos se distribuíram por grupos 
e estiveram a fazer cartazes sobre Timor Lorosae. 
Ora a solidariedade está aqui, com sentido (salienta) 
digamos o sentimento que há para com um povo que 
está neste momento injustiçado, é muito importante! 
Hoje a escola está muito desvirtuada em termos de 
valores e atitudes. E como é que eu posso transmitir 
valores e atitudes se eu não os tiver? [...] Se calhar as 
escolas têm alguma razão par estarem como estão e 
eu vou-lhe explicar porquê. A razão é esta, se calhar 
devíamos começar pelos pais. Não temos essa 
possibilidade, não é? de termos os pais em formação 
permanente, então as pessoas dizem educar para... 
porque se calhar através dos filhos vão tocar os pais e 
vice-versa e as coisas vão entrelaçar-se. [...] Se calhar 
o mais importante é dar-lhes espírito crítico porque é 
preciso reflectir sobre as coisas e desde há quinze 
anos para cá, sobretudo, no ano passado, a nossa 
área-escola trabalhou a solidariedade e ambiente, 
tínhamos equipas de meninos, diárias, em que cada 
turma se encarregava diariamente da manutenção do 
ambiente da escola. A solidariedade pensámos 
desenvolvê-la em muitíssimas actividades que 
realizámos. Uma delas foi uma tômbola solidária, 
cujo produto reverteu para a obra do Gaiato. Este ano 
era para continuarmos a trabalhar para a mesma obra, 
mas como Timor se impôs , hoje mesmo vai a 
Conselho pedagógico, pela minha voz, o pedido do 
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meu departamento curricular de transferir o produto 
da tômbola que vamos fazer na 3a semana. Claro que 
depende hoje da aprovação do conselho pedagógico. 
Já levo hoje o projecto e vamos depositar na conta 
que está aberta para o efeito, os alunos vão colaborar, 
já estamos a tratar das rifinhas. São coisas que dão 
muito trabalho mas que de facto são valores que vão 
ficar. [...] eu hoje não considero que perdi a minha 
aula, pelo contrário, eles estiveram a escolher 
gravuras, aqui os alunos são todos de um meio rural, 
ainda não têm revistas e jornais, alguns trouxeram, 
mas foram só dois ou três, numa turma de vinte e seis 
alunos! Curioso é que todos procuram escolher 
gravuras, recortá-las... e estão lá expostas na sala, foi 
o nosso trabalho, não considero que perdi, pelo 
contrário, os alunos debruçaram-se sobre aquilo que 
estavam a fazer com um empenhamento total 
(enfatiza). Como não acabámos, porque o tempo não 
chegou, tive seis voluntários que se disponibilizaram 
para ficar comigo no intervalo, que era o intervalo 
grande. Claro que amanhã dou-lhes um rebuçadinho 
ou outra coisa qualquer porque acho que se deve 
reforçar. Acho que é um dos nossos erros. Muitas 
vezes não fazemos um ensino positivo, não usamos o 
reforço positivo, só sabemos dizer mal dos meninos, 
utilizamos os cadernos para nos queixarmos, usamos 
o teste também para dizer... e todos nós gostamos da 
nossa auto-estima por cima e não por baixo. Portanto 
se isso fiinciona connosco porque é que não há-de 
funcionar com eles?!... Bem, basta olhar para trás 
para o nosso percurso de criança, de adolescente, de 
jovens e vermos quanto nos desgostaram as coisas 
negativas que passaram por nós... [...] Penso que 
ainda há muita gente desatinada, passe a expressão... 
que ainda não encontrou aquilo que eu dizia à 
bocadinho que é o tal equilíbrio de fazer equipa com 
os miúdos. Nós fazemos com os miúdos tudo 
(salienta) desde que estejamos disponíveis para... 
(destaca), desde que não os humilhemos. Eu também 
castigo os meus alunos, e também às vezes lhes dou 
uma frasezinha de castigo para eles escreverem não 
sei quantas vezes, outras vezes, sei lá ... [...] Educar 
hoje é complicado. "Educar hoje" é sempre uma 
questão que ponho a mim própria desde 1974. O que 
é que eu estava a fazer na escola? nunca estive só a 
transmitir conhecimentos, embora saiba que era 
muito mais transmissora, mas sempre gostei muito de 
fazer dos meus alunos muito meus companheiros... 
[...] Transmitiam-se conhecimentos mas também 
valores. Hoje os valores são muito ténues, hoje é 
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obrigatório, é necessário, é urgente (destaca) tão 
urgente transmitir valores e atitudes como transmitir 
conhecimentos, e agora até vou dizer uma coisa, 
embora possa considerar uma grande barbaridade, é 
mais importante um saber estar (salienta), atitudes, 
valores (enfatizando) do que propriamente 
conhecimentos porque estes esquecem rapidamente, a 
quem tiver memória curta. Mas, depois, mais tarde 
eles voltam a pegar e as atitudes e valores vão marcá-
los desde aqui até morrerem. 

[...] Hoje o professor tem de ser pai, mãe, psicólogo, 
hoje pede-se que o professor eduque para a paz, para 
a cidadania. Temos de ser polivalentes e também 
preocuparmos com a nossa disciplina, agora que 
exigem muito hoje ao professor e que dão poucas 
contrapartidas. 

[...] Se eu me sentir bem na escola, e eu não sou 
daquele tipo de pessoas que chegam à escola dão as 
aulas e vão embora.... Eu gosto de me sentir bem, 
gosto de me sentir parte activa na escola, se eu lhe 
disser que o ano passado fui para a escola onde estou 
e que naquele ano sofri imenso (sorri) na escola... 
[...] há o grupo de francês, há o grupo de inglês, o 
grupo de matemática e o grupo de português e nos 
apoios educativos eu cheguei lá e estava sozinha, 
outro constrangimento, eu não gosto de trabalhar 
sozinha e quando eu vi que estava sozinha eu disse, 
isto é complicado, eu não estou dentro da dinâmica 
do 2o ciclo, apesar de estar cá ( refere-se à escola 
onde se está a fazer a entrevista) há um ano, a 
psicóloga e a colega do 2o e 3o ciclo coordenavam 
todo o serviço, não é? Eu à partida sabia qualquer 
coisa, mas não estava bem integrada na dinâmica... 
senti-me um bocado sozinha, pronto. Entretanto o 
Conselho Pedagógico, acho que aponta uma colega 
da escola para o 2o e 3o ciclo, normalmente é essa 
colega que coordena o trabalho. Por sorte ou por azar 
meu (sorri), a colega não tinha conhecimento nenhum 
em termos de apoios educativos, portanto ela achava 
que eu sabia muito mais do que ela, então o pouco 
tempo que conversámos que ela tinha para os apoios 
educativos, aqueles pouquinhos, nós íamo-nos 
encontrando para resolver os problemas da escola e 
isso deu-me algum contentamento, pronto. [...] a 
escola tem de formar para a vida os miúdos, não é, 
tem de formar, se... (hesita) os vários aspectos, os 
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vários aspectos, eu não posso ir para a escola só com 
a vertente instrutiva. [...] São os directores que fazem 
a ponte com os professores de apoio e nós com eles. 
[...] Nós não planificamos, nós estamos presentes, 
nós estamos presentes e ajudamos, por exemplo a 
nível de português, matemática não se põe esse 
problema, mas ao nível das línguas o problema 
coloca-se às vezes, não sei bem, pronto. 0 que eu 
acho a nível dos conteúdos vamos ver o que é 
essencial, é o aspecto da ajuda que eu dou, vamos ver 
o que é essencial, tendo sempre em conta os 
objectivos gerais de ciclo, não os de disciplina, 
pronto, é aquele caso, por exemplo, os alunos têm 
que saber identificar os verbos, agora estar a exigir a 
uma criança com muitas dificuldades que ele saiba 
que está no presente, no passado ou no futuro, se 
calhar saber os tempos verbais, se calhar isso não 
importante, é essa a nossa perspectiva. [...] eu fui 
para professora por opção, nunca pus outra profissão 
que não fosse ser professora, fui mesmo por opção e 
fui das privilegiadas porque entrei. 
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CATEGORIA: CLIMA DE TRABALHO 

Unidades de sentido Código 

[...] Aqui é difícil porque estamos com os pais 
raramente. Só um ou outro é que vem trazer e buscar 
as crianças, são sempre outras pessoas. [...] (com o 
projecto de Autonomia das Escolas) Até pode ser que 
sim, que isso ajude, sei lá... como vão juntar várias 
escolas... [...] Sim eu acredito... vamos lá ver (pouco 
convincente), agora eu sozinha há coisas que não se 
consegue resolver. [...] São só as educadoras, quer 
dizer, eu ainda estou aqui sozinha, falta colocar outra 
educadora, por isso eu vou pensando e fazendo 
alguma coisa mas só Quando vier a outra colega é 
que se... [...] (a colega) normalmente aceita, sou eu 
que conheço melhor isto aqui, elas mudam todos os 
anos.[...] fizemos uma coisa ou outra (com o Lar de 
Idosos), mas pouco, muito pouco, eles também, as 
pessoas que estão aqui neste lar são muito idosas... 
[...] se o Io ciclo fosse aqui ao lado ia tentar, mas nem 
os professores nem nós educadoras fizemos nada... 
com esta estrada perigosa, eu não me atrevo a 
atravessá-la, com as crianças, já tem morrido aqui 
muita gente. 

[...] Nós já estamos a trabalhar em agrupamento, com 
nova gestão já muita avançada, temos uma secretaria 
já na escola, mas eu penso que é tudo no papel 
porque nós planeámos, os grupos planeiam juntos, 
por anos de escolaridade. [...] As ideias partiram da 
Presidente da Comissão Executiva que achou que era 
bom nós aproveitarmos (o saber das) educadoras, 
que estavam no mesmo agrupamento [...]nós 
pertencemos ao TEIP e fazemos juntamente com a 
EB2/3 coisas em comum, mais a nível das festas é 
que projectámos em comum. [...] Há três anos e no 
agrupamento foi no ano passado. [...] porque há 
reuniões e a pessoa vai-se dando conta, há maior 
compreensão do trabalho de uns e de outros 
professores porque havia sempre a ideia que o detrás 
é que é sempre o culpado. [...] nós juntámo-nos, 
embora não sejam todos, vão mais os professores dos 
4o anos, mais os elementos do Conselho Executivo e 
depois transmitem o que lá se passou. [...] Eles vão 
decidir o que se vai fazer em comum, depois o que 
cada um faz para não ser tudo igual, fazem o plano de 
actividades e divisão de tarefas. [...] às vezes fizemos 
reuniões em que se discutia o regulamento do TEIP, 
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em que entravam empregadas, encarregados de 
educação, mas notava-se uma coisa interessante... 
nessas reuniões, normalmente, eles eram o grupinho 
deles e nós éramos o nosso e agora já não é assim!.... 
É colega tu, já nisso foi bom.... [...] o facto de 
estarmos em agrupamento também nos leva a fazer 
experiências com as nossas crianças, a experimentar, 
mas eu devo dizer que sempre que tive a 
possibilidade de fazer alguma coisa eu sempre 
aproveitei, por isso ... 

[...] É, sei lá... é o elo de ligação, é o que liga tudo, 
tudo funciona bem se o director estiver bem. [...] 
Imaginemos o caso da minha escola, a colega 
(directora) está cansada, está parada!! Pronto. [...] 
Também tem 47 anos e está muito cansada, pronto. 
[...] Ainda não estamos (em agrupamento) mas eu 
acho que já devíamos estar, mas primeiro não quero 
meter-me, a colega vai às reuniões e acho que ela faz 
mal porque vai, mas deixa-se ficar e eu digo-lhe, ó 
M. anda lá em frente e também acho que não posso 
estar a ultrapassá-la. [...] há gente interessada em 
fazer o agrupamento, mas não é o caso já há dois ou 
três casos de agrupamento, mas eu acho que estamos 
muito atrasados neste concelho. [...] Nós esperamos 
que as colegas cheguem, elas tem chegado sempre 
em Outubro, então nós deixamos tudo para fazer até 
essa altura e quando chegam fazemo-lo (o projecto 
educativo). Só as colegas. [...] nunca fizemos com 
mais ninguém só com professores. Nós temos aqui 
um grande problema com os pais, colaboram 
connosco mas... (hesita) eu acho que os pais se 
sentem pouco cultos, com pouca formação, o nível 
sócio-cultural é muito baixo. Nós temos um único 
pai, temos uma mãe com o 5o ano antigo, caso 
contrário ou é a 4a classe, o ciclo agora. [...] Quando 
eu era directora fazia, agora a colega não tem essa 
capacidade de relações públicas, tem um feitio 
próprio, por isso eu vou às reuniões com ela, mas 
estou sempre a tomar a dianteira e sinto-me mal e 
também não quero.[...] Ora, eu acho que a escola 
deve ter um projecto onde todos participam e seja 
aglutinador de todas as turmas, dos pais, de tudo. 

[...] eu sou um dos elementos mais novos daqui da 
escola, embora tenha ... óh pá, eu diga muitas vezes 
vamos abrir, vamos tornar a escola mais moderna, 
vamos ouvir a opinião dos pais... ainda é um bocado 
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fechada a situação, ainda não estão receptivos!... [...] 
Nós estamos receptivos a essa parte da autarquia, só 
que a autarquia pede normalmente com prazos 
pontuais que participemos em certas actividades e 
isso aí... sem antecedência nenhuma, sem nenhuma 
hipótese de nós planificarmos. [...] Nós da parte da 
autarquia temos normalmente o apoio monetário, não 
é, para além disso se pedirmos à 
autarquia...(suspende) agora dar muito, cooperar 
muito, entrar como parceiro na elaboração de um 
projecto ou outra coisa qualquer, pronto, não estão 
muito receptivos. [...] os professores terão de ser os 
primeiros a mudar, é necessário mexer com as 
mentalidades dos professores, mudar mais a 
mentalidade dos professores para serem mais 
receptivos ao meio, às vezes saem coisas um 
bocado.... [...] O que eu penso é que o difícil será 
criar um grupo de pessoas interessadas em trabalhar 
com os professores, mesmo a sério. [...] Refiro-me a 
pais e encarregados de educação. [...] Eu acho que o 
difícil é criar uma associação de pais ou mesmo uma 
comissão, ou um grupo, o nome não interessa! Penso 
que por aqui só a EB2,3 é que tem uma associação de 
pais. Mas aquilo que me dá a entender é que Quando 
se cria uma coisa dessas é que a comissão ou outra 
coisa qualquer fica logo de pé atrás a pensar que se a 
formar têm que chutar para lá dinheiro e às vezes 
serve para se queixarem dos professores que não dão 
a matéria toda. Eles não se acham com poder de 
decisão, por assim dizer. [...] desde que nessa altura 
haja pessoas com vontade de trabalhar num projecto 
comum com vários parceiros, estou convencido que 
na verdade dará frutos. Agora é necessário arranjar 
um agrupamento em que todos queiram trabalhar e 
não sejam meros verbos de encher, isto é, interessa 
pessoas com voz activa. 

[...] ficou definido no conselho pedagógico que isso 
se viria a fazer, está no papel (reforça). Agora há que 
coordenar. Marcámos o dia, e qual o meu espanto, 
chego lá com aqueles cadernos de fazer planificações 
que eu mal os conheço, que há nas livrarias, 
conheces? (Não, não conheço, teu já nem ligas a 
isso!) e quando chego lá vejo 3 colegas que já tinham 
os planos feitos para o ano todo, porque já tinham de 
outros anos, só chegou ali, cortou as datas e 
fotocopiou e não estou para me incomodar mais. E eu 
disse, mas afinal!... isto textual, (com ar sério) isto é 
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complicado, desanima, e eu disse mas então o que foi 
que nós combinámos, o que é que ficou decidido no 
conselho pedagógico... Mas sabem isso é trabalho a 
mais, os meninos aprendem na mesma, sigo o 
programa, dizem elas. E eu respondi o programa para 
mim existe mas ele é muito flexível. [...]Eu penso 
que o agrupamento, os agrupamentos sendo assim 
não vão dar resultado e vão cair, precisamente porque 
não há mudança de atitude por parte dos professores. 
É o professor que tem de mudar, mais ninguém... 

[...] (a nova gestão) com uma Presidente 
extraordinária.[...] o projecto educativo partiu da 
comunidade educativa, quem trabalhou nele mais 
directamente foram três colegas, uma não está cá, 
portanto isto é por grupos, não é? Por exemplo eu 
trabalhei no Regulamento Interno com uma dessas 
colegas que aqui está e com outra que é coordenadora 
dos directores de turma. Trabalhámos na feitura do 
Regimento do Conselho Pedagógico que vai ser 
apresentado hoje e os regimentos para os 
departamentos curriculares, juntámo-nos, os 
coordenadores, e fizemos o tronco comum. Ora eu 
penso que o professor é exactamente para unir e não 
para desunir. As pessoas que trabalharam no projecto 
propriamente dito foram três colegas. [...] nós temos 
na Assembleia de Escola tudo o que a legislação 
prevê, excepto alunos porque os nossos... o nosso 
Conselho Pedagógico tem a representação dos pais e 
do pessoal não docente, temos. Agora no Projecto 
Educativo, há sempre alguém que tem de desbravar o 
caminho e foram então três colegas, não é? e agora 
ele está... andar, sim está a andar. Antes de 
acabarmos o ano lectivo passado foi apresentado, foi 
trabalhado nos grupos, foram dadas achegas, o 
projecto é algo vivo. [...] sabe que nós andámos 
muito mais ligados ao planos anuais. Mas noto, nota-
se, nota-se... mudança, acho que sim, agora há um 
projecto para tudo, um projecto para tudo, agora eu 
sou coordenadora deste projecto (enquanto fala retira 
da pasta projectos já passados a computador), mas eu 
não quero projectos que passem disto, actividades, 
objectivos, intervenientes, local, data, materiais, 
coordenação, divulgação, etc., etc., não me meto em 
mais coisas (voz reforçada). [...]Este (vai 
folheando...) é outro projecto que nós temos, 
aglutinador da escola toda. De português temos outro 
que é das quadras de natal, há outro das quadras de S. 
Martinho, este aqui... Esta Escola solidária por Timor 
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que vai ser realizado agora, isto se o pedagógico 
aprovar, caso não aprove... [...] São os pais, alunos, 
funcionários, toda a gente. Também temos na nossa 
assembleia de Escola o Presidente da Junta de 
Freguesia, é uma pessoa fantástica, sempre que nós 
pedimos quer seja através da associação de pais, por 
exemplo, a senhora que é a Presidente da Associação 
de Pais e que também está na assembleia de Escola 
trouxe um dia através do Presidente da Junta uns 
pauzinhos e tudo o que é preciso aí para umas 
arvorezinhas e para isto e para aquilo, quer dizer, há 
um intercâmbio, não há é uma certa disponibilidade 
para se estar, mas sinto que quer o Vereador da 
Cultura quer o próprio Presidente da Câmara quer um 
funcionário que faz parte da Associação de Pais quer 
o Presidente da Junta, há uma unidade, as pessoas 
estão sempre... a escola é muito pequena, o meio é 
pequeno, digamos, eu acho que há agora o que eu 
digo é que há uma coisa fantástica e que poucas 
escolas se poderão gabar de ter uma grande 
Assembleia de Escola que funcione tão 
harmoniosamente, acho que sim. [...] 

[...]A burocracia também é muita e há coisas que não 
dependem de nós, que é o caso por vezes, é o pessoal 
auxiliar é pouco e não somos nós que podemos 
admitir, embora se diga que a escola tem autonomia, 
mas tem uma autonomia muito relativa (salienta) e 
pronto nós não estamos, acho que também depende 
muito de nós, nós devemo-nos sentir satisfeitos e 
pensar que temos mais a fazer, pensar que há coisas 
que não estão bem, há coisas que a gente quer fazer, 
pretende melhorar, mas não posso... [...] eu penso que 
a Nova Gestão pode trazer alguns problemas se não 
houver de facto entre a escola e a comunidade 
educativa boa relação, bom relacionamento. Temos a 
assembleia de escola, constituída por docentes, não 
docentes, pais e autarquia que queiram colaborar com 
a escola. Se temos uma assembleia de escola, basta 
um elemento ou outro que já venha com a intenção 
de... boicotar, é muito problemático. Nós felizmente 
temos uma assembleia de escola em que nunca 
nenhum elemento que pertence faltou, e... isso já é 
significativo e somos 16 elementos e temos uma 
Associação de Pais que foi criada o ano passado, 
porque esta escola é o 3o ano que está a funcionar. 
[...] Não, não temos agrupamentos. [...] ainda no 
período do 115 estar em discussão, as professoras do 
Io ciclo e as educadoras manifestaram vontade de se 
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agruparem. Mas, eu disse: calma aí porque o 115 
ainda não está no terreno e depois um agrupamento é 
preciso pensar muito bem. Como é que é? Não é 
fazer agrupamentos por fazer. Temos que saber o 
que é que vamos fazer e se temos condições para o 
fazer. [...] Eu penso que esta escola não tem 
condições para fazer agrupamentos porque muitas 
escolas ainda estão superlotadas, que é o caso desta. 
É uma escola com três anos, e em vez de 24 anos 
turmas temos 32. Agora fazer um agrupamento só no 
aspecto meramente administrativo acho que não. 
Agora ao Ministério se calhar interessa porque não 
tem estruturas criadas no Io ciclo. Um agrupamento 
pode, pode interessar em termos de sequencialização, 
de acompanhamento dos alunos, desde o Pré até ao 9o 

ano, neste caso. [...] o Ministério não tem estruturas 
criadas. 

[...] eu considero que estou numa escola privilegiada, 
é uma escola que abriu há três anos e que está numa 
fase de arranque ainda, não é? Só que eu acho que a 
nível do Conselho Directivo tem a pessoa certa no 
lugar certo e realmente tem implementado 
determinadas dinâmicas, mas a pouco e pouco, com 
conta, peso e medida, atendendo aos 
constrangimentos que tem. Eu acho realmente que ela 
vê longe, ela e todo o grupo que lá está, não é só uma 
pessoa que desenvolve um projecto numa escola e 
realmente isso, pronto, tem dado um certo gozo 
trabalhar lá, eu estou contente por trabalhar lá. [...] eu 
acho que neste concelho está complicado os 
agrupamentos, não sei de quem parte a não adesão, 
eu já estive aqui (refere-se à escola onde está a ser 
feita a entrevista) um ano no TEIP, eu tenho a 
experiência, não é? E eu acho que era óptimo, por 
exemplo, aqui o TEIP podia ser transformado em 
agrupamento mas eu não vejo as pessoas 
encaminharem por isso, eu não vejo. Ainda se pensou 
nisso, mas não me parece que haja interesse, por 
parte de quem não sei, não sei... [...] acho que 
acabando o TEIP é uma pena porque acho uma 
experiência enriquecedora, como sabe estão 
associadas escolas do Io, 2o, e 3°ciclos. [...] (a escola) 
tem um bom clima de trabalho, para já fazem a festa 
de recepção ao professor, achei curioso a festa de 
natal, a festa do final do ano, o convívio entre a 
comunidade educativa da escola, propriamente, 
porque só este ano é que temos Associação de Pais e 
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isso parece que não mas cria essa união entre os 
professores, mesmo a nível da sala dos professores há 
um bom clima. [...] há aquela situação de que não se 
faz por fazer, tem de ser tudo devidamente 
fundamentado, da parte da Presidente Executiva ela 
quer saber se está bem fundamentado, se... pronto, 
que as coisas corram como deve ser, ela não parte 
assim para um projecto se a coisa estiver meia... não 
sei Quantos! Quer dizer vamos devagar! Ela vai 
devagar mas realmente... [...] Este ano, da parte da 
Presidente Executiva, como já disse, ela vai 
devagarinho, este ano os pais já estão a entrar, já há 
Comissão de Pais este ano, a autarquia também já vai 
entrando, e eu penso que o momento alto do ano 
passado que contribuiu para essa dinâmica foi por 
exemplo a festa do final do ano, na escola, que 
realmente teve o envolvimento da autarquia, dos pais, 
toda a gente colaborou, e eu acho que isso foi o 
primeiro impulso e este ano está a haver 
continuidade. [...] o ano passado começou 
exactamente pelos professores, no final do ano fez-
se a reunião, numa manhã para os colegas discutirem 
o projecto educativo, pronto, houve muita gente que 
achou que estava muito bem e mais não sei quê. O 
grupo aonde eu estava, não só por mim mas também 
por uma colega que estava a receber um DESE em 
Currículo fomos as únicas a oferecer algumas críticas 
que não eram destrutivas, mas a dizer que não estaria 
assim muito bem, a apontar alguns aspectos menos 
bem, pronto, e um dos aspectos foi precisamente a 
não participação dos pais, o estar a ser feito só pelos 
professores, que tipo de inquéritos é que havia, 
porque um dos problemas que se punha era a abertura 
à comunidade. Mas lá está eu acho que este meu 
trabalho foi positivo porque eu não desarmei, embora 
sem tentar ser intrometida, não é? E este ano eu vou 
fazer parte do grupo de trabalho do projecto 
educativo, pelo menos as pessoas acharam que eu o 
ano passado valia alguma coisa ou dei algum 
contributo nesse sentido. [...] nós temos no 
Regulamento Interno, todos os professores dão duas 
horas à escola, há a componente lectiva e não lectiva 
e da componente não lectiva dão duas horas à escola 
para desenvolvimento de pequenos clubes. [...] Está-
se... está-se a tentar implementar esse tipo de cultura 
e eu penso que ele está a pegar este ano, o facto de 
haver gente nova, não é? Eu acho que também tem a 
ver com a dinâmica dos... ai como é que se chama 
aquilo... dos departamentos curriculares, nós 
constituímos um departamento que funciona em 
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inter-ligação com os outros departamentos. [...] às 
vezes... já ouvi assim um ai este ano, como quem diz, 
tanta reunião... nós estamos realmente... pronto, mas 
elas têm sido produtivas e quando há reuniões e se sai 
das reuniões e não se fez nada, o que nós temos 
sentido é que há trabalho a ser organizado feito e que 
tem sido produtivo. Sabe que este período, no início 
do ano tem de se fazer mais reuniões, depois vai 
serenar para aumentar novamente no 3o período por 
causa das avaliações. Mas realmente as pessoas estão 
na reunião com qualidade, há determinados valores lá 
na escola, como pontualidade, assiduidade, 
responsabilidade, mas não são só professores, são 

| também alunos e funcionários. 
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CATEGORIA: REPRESENTAÇÃO DE UMA BOA ACÇÃO 

Unidades de sentido Código 

[...] Uma boa acção será sempre uma acção que a 
gente possa trazer alguma coisa, possa aproveitar 
alguma coisa par o trabalho e depois... que nos faça 
reflectir na nossa prática porque às vezes nós 
precisamos de pensar nas coisas que fazemos. [...] Eu 
tenho tido a sorte de estar em acções em que a 
relação com os colegas e mesmo com os formadores 
é boa, também gosto da troca de experiências, mas 
também nas acções que tenho estado, tenho estado 
sempre com colegas conhecidas, colegas com quem 
me relaciono. 

[...] Normalmente são as práticas, cerâmica, 
expressões plásticas, coisas que de facto nós fazemos 
(enquanto falava, acompanhava com gestos das 
mãos) e também podemos fazer na sala de aula. E 
enquanto que noutras acções nos dão muito, muito 
papel para lermos, reflectirmos, sim senhora, depois 
normalmente leio e fico a pensar, isto de facto é 
verdade mas eu já tinha essas ideias, eu já pensava 
assim... pouca coisa descubro e estou lá com um 
enorme apetite de dormir e quando eu saio de lá ... é 
um alívio!... Há uma coisa boa é verdade porque nós 
somos vinte a vinte e cinco elementos e é muito bom 
trocar ideias e às vezes até estamos numa altura 
muito insegura porque há um problema com um 
miúdo e que nós não sabemos como resolvê-lo e 
trocando ideias, vamos tirando novas ideias para 
resolver o problema, porque às vezes uma pessoa 
bate sempre no mesmo e nunca mais vai a lado 
algum. Então, ouvindo os outros até para ver como 
resolveram problemas idênticos nesse aspecto eu 
gosto muito de ir, portanto gosto de me inscrever em 
acções porque sei que nesse aspecto de relação 
humana vou receber muito. Agora de conhecimentos 
que me traduzam coisas práticas, que é o que eu 
queria... O que eu gosto é de falar com colegas para 
saber como elas apresentam um determinado assunto, 
eu gosta de saber que ela fez assim e assado, desta e 
daquela maneira. [...] queria que nas acções fossem 
focados de facto problemas, porque eu penso que nas 
acções é tudo muito geral, muito global e era 
preferível que ali fossem discutidos assuntos, um 
problema real de um professor e que todos falassem 
dele e que chegássemos a uma conclusão. Não quer 
dizer que essa solução desse para todos, mas ouvindo 
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diferentes opiniões mais a nossa experiência com os 
alunos, assim valia a pena, uma pessoa ir ali porque 
se aprendia alguma coisa. Não sei portanto se isso é 
erro meu, mas eu falo com colegas e todas elas dizem 
o mesmo, estão todas... (hesita) insatisfeitas, é isso 
sim... estão todas insatisfeitas nesse aspecto. Mas 
pelo menos que aqui o Centro de Formação nos tem 
oferecido uma grande variedade de acções, dá-nos 
sempre a hipótese de nós propormos. Mas depois 
acontece por exemplo, eu não gosto de matemática e 
acho sempre que nunca consigo preparar os meus 
alunos a matemática como eu queria, sinto-me 
sempre insegura em deixá-los investigar e apanharem 
as coisas e resolvê-las e descobri-las e talvez por 
causa dessa minha insegurança, inscrevo-me quase 
sempre em todas as acções de matemática para ver se 
resolvo as minhas dúvidas, pronto. E depois, quer 
dizer, se não fico com mais problemas também não 
fico com menos. Devo dizer que na minha escola, o 
ano passado, fizemos um Círculo de Estudos e isso aí 
gostei porque partíamos da prática, eram-nos 
sugeridas tarefes para realizarmos na sala de aula, 
experimentarmos, não quer dizer que as fizéssemos 
todas da mesma maneira, cada colega fazia à sua mas 
era-nos sugerido que fizéssemos, tínhamos aquele 
objectivo e depois vínhamos e discutíamos e era giro 
ver que perante o mesmo problema, a reacção dos 
alunos era diferente, mas que afinal por caminhos 
diferentes íamos ter lá à mesma. 

[...] mas e que eu gosto mais é a prática, a teoria e 
depois a prática, grupos de trabalho eu nunca gosto 
daquela formação em que o formador está ah e fala, 
fala, fala. Portanto gosto daquela formação em que 
nos dão os documentos, nós analisámos em grupo, 
fazemos o nosso comentário e sempre que eu fiz na 
DREN foi assim, na APM e faculdade de Psicologia 
também foi assim. Foi formação, acho, que mais 
participada. [...] em geral, eu pergunto quem é que é 
o formador, falam-me um bocadinho sobre ele e as 
colegas do Centro sabem. [...] (o bom formador) 
primeiro deixa os formandos falar e depois o 
formador intervém para liderar e acrescentar um 
bocadinho... e também para dinamizar, aquele papel 
que nós fazemos também na escola com os nossos 
alunos. 

[...] Elas são muito maçudas porque é sempre tudo a 
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andar, sempre andar e não há uma consolidação, a 
pessoa não tem tempo de assimilar aquelas coisas e 
deveriam ter uma parte essencialmente prática. Eu 
penso que a parte prática era importantíssima, 
elaborar um documento, uma coisa qualquer, é 
sempre uma coisa que fica, que a pessoa a qualquer 
altura pode... pronto ir ver, voltar a 1er, reler, porque 
é importante para a pessoa. [...] Um bom formador é 
como um professor, será um professor que por assim 
dizer dará uma formação, uma aula, que será uma 
aula leve e que essencialmente ponha as pessoas a 
trabalhar, com uma parte prática que vai consolidar 
toda a parte teórica. 

[...] (o bom formador) É aquele que consegue trocar 
as suas experiências e aprender uns com os outros. 
[...] Eu acho que não há maus formadores, não 
porque eu acho que aquele que assume esse papel, 
que nem sempre é fácil enfrentar professores, não é? 
não é fácil enfrentar um grupo de professores, eu falo 
por mim... [...] eu penso que o problema está aí, se 
vier cá um professor do ensino superior eles já se 
sentem distanciados são melhor aceites. Mas se um 
formador vai dar o seu melhor e mais qualquer coisa 
que nos vai servir para a vida e para aplicar na vida. 

B3 

[...] À partida ser formadora exige ter uma base 
científica sobre a temática que se vai trabalhar, tem 
que se ter um certo espírito de abertura, não é? Acho 
que se possível, a acção de formação deve ser ao 
mesmo tempo teórica e prática e que permita a 
discussão, troca de ideias e não se limitar a uma série 
de papeis, fotocópias e depois ter de fazer um 
trabalho obrigatório por lei, uma avaliação e está 
feito! Eu defendo que tem de haver uma base teórica. 
[...] não resolve prática sem teoria. Mas só o teórico 
também acho às vezes, mesmo aquelas que nos 
parecem mais teóricas podem levar uma componente 
que também seja a discussão das próprias ideias. [...] 
(o mau formador é) Aquele que leva uma série de 
fotocópias, dá bibliografia e ele é que sabe. 
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[...] Para mim uma boa acção é quando há 
precisamente espaço de partilha porque se não é uma 
acção que para mim não serve. [...] Eu acho que toda 
a gente tem muita ou pouca experiência, mesmos os 
mais novos, que podem não Ter porque se calhar há 
gente que está a começar na profissão, quem não tem, 
se calhar o aspecto da socialização da própria 
profissão fica mais divulgado, realmente, se tem o 
curso muito recente mas está numa actividade está a 
socializar-se com ela, se calhar o fecto de ouvir, não 
digo que vá partilhar, mas vai ficar alerta e vai 
perceber que afinal também há situações em que ele 
não sabe tudo... para mim a boa acção é essa que dá 
espaço de partilha e que realmente eu também tire 
alguns conhecimentos, que realmente me dá a 
oportunidade de aperfeiçoar os meus conhecimentos, 
quando até consigo estabelecer boa comunicação 
com o grupo onde estou. 
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CATEGORIA: REDES DE COMUNICAÇÃO 

Unidades de sentido Código 
[...] só recebemos o plano de formação, as fichas de 
inscrição.... 

[...] No fim do ano foi-me distribuído o relatório das 
acções desenvolvidas. [...] O director também nos 
pede sugestões e o plano de formação [...] na minha 
escola é discutido no Conselho Escolar e muitas 
vezes quando são coisas que interessam mesmo mais 
passa pela salas. Coisas mais urgentes e depois são 
discutidas (...) Só quando chega alguma coisa. 

[...] Não, não, é só aquela fichinha. [...] Antes de vir 
o plano de formação do Centro costumavam pedir 
sugestões. [...] Recolhem, recolhem(informações). 
Nós às vezes nem sabemos que temas havemos de 
pôr... As colegas dizem "o que é que nós 
precisámos?" [...] A colega já sabe como é, nós 
fazemos tudo à pressa, sem pensar (fala 
pausadamente) aí é preciso fazer isto e aquilo, vamos 
lá. [...] é a directora que reúne as pessoas. Claro, 
porque nós temos uma reunião por mês e aquilo às 
vezes vem à segunda para ir à sexta e entretanto não 
há Conselho Escolar, nessa altura. E então ela reúne à 
pressa, e o que vamos lá pôr? E às tantas nem se põe 
nada. O Centro queixa-se, pelo menos é o que nos 
dizem, que não recebem propostas de formação. 

[...] Só discutimos formação quando nos é mandada 
correspondência do Centro, quando se trata de 
inscrições nas acções e pouco mais. [...] na maioria 
das vezes é via correio, outras vezes chega em mão 
porque há umas colegas que trabalham no Centro, 
por exemplo a colega Y que às vezes anda pelas 
escolas... 

[...] Entre o Centro e as escolas associadas é sempre 
mandado o plano de formação para as escolas, com 
os objectivos e com todos os conteúdos das acções e 
é pedido a cada professor que apresente o plano de 
formação, mas já se chegou à conclusão que não dá 
resultado. [...] Por isso a comunicação existe, só não 
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há quando o professor não está interessado... Chega o 
plano de formação, a brochura com as acções 
realizadas. [...] Quando há uma desistência o 
formando é obrigado a fazê-lo por escrito, o que 
muitos não querem fazer, e deslocam-se lá (ao 
Centro). Mas o hábito de procurarem o Centro como 
centro de recursos... ainda não! Por enquanto ficam 
pelo uso do Centro, limitando-se a fazer aquela 
formação e obtendo os créditos... parece que a 
formação não lhes diz respeito. 

[...] ainda no final do ano lectivo nos pediram para 
nós fazermos..., a nossa Presidente é elemento do 
próprio Centro, mas seja que não seja ela traz... ela 
traz a questão que é sempre a necessidade que nós 
sentimos [...] Nós reunimos através dos 
departamentos, através dos departamentos de grupos. 
[...] É a necessidade que as pessoas têm de fazer 
formação que as leva depois a contactar o Centro, a 
nível individual, claro está. [...]Até já recebemos 
aquele manualzinho (brochura coma as acções e 
avaliações). Agora tudo que diga respeito à 
comunicação professores/centro vai tudo pela escola. 

[...] há correspondência que chega e o Director 
sempre que é preciso alguma coisa telefona ou por 
fax. [...] ora lá está, se calhar é uma lacuna também 
da escola, deveria ter uma sessão de formação. Se 
calhar devia e antigamente tinha quando havia 
estágio, era obrigatório ter. [...] a formação é com o 
centro de formação e com o FOCO, não tem nada a 
ver com escolas e depois acaba-se um bocado por se 
falar da formação quando é necessário apresentar 
propostas para o Pano de Formação do Centro. 

[...] Eu penso que o Centro faz um inquérito à escola, 
por acaso esse inquérito nunca me chegou às mãos, 
não sei se... deve ser o executivo que o preenche e 
tal, não faço ideia... mas aí está, devia ser 
amplamente discutido até para as pessoas apontarem 
as suas necessidades de formação, não é? [...] Não, 
não... (nunca tive a oportunidade de discutir a 
formação ). É assunto pessoal, quer dizer, a formação 
ainda não está vista do ponto de vista colectivo, a 
formação é pessoal, isto é, o que habitual é eu 
procurá-la e eu penso que não, eu acho que a 
formação também faz parte do todo, também faz 
parte da escola, não é? [...] talvez (se discuta) a nível 
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pedagógico, talvez a nível pedagógico... [...] ainda 
não tive conhecimento de nada. [...] o Centro envia a 
fichazinha sobre as necessidades e eu penso que só 
por aí, mais tarde chega o menu que o Centro de 
Associação de Escolas fornece e também chega o 
menu de outros Centros. 

Ainda não tive 
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CATEGORIA: Constrangimentos 

Comissão 

Pedagógica 

[...] a Comissão Pedagógica é um órgão muito formal [...]os 
presidentes dos outros ciclos (2o ,3o, ) não são eleitos, já agora, por 
deficiência da representatividade, neste nosso caso, os colegas que 
representam trinta e três escolas, sei muito bem, ou melhor, tenho 
alguma ideia da forma como seria possível, a organização Teria 
que ser equacionada por esses dois colegas, ou por mais, mas com 
uma estrutura que lhes possibilitasse algumas condições desse 
exercício. Não são nenhumas (sublinha). Portanto, e quando 
muito, devíamos encontrar pessoas muito motivadas [...] temos 
outro elemento que a maior dificuldade para ele seria o que eu 
considero ser o desempenho mínimo, que é vir às reuniões, e já 
não falo depois no que se passa de uma reunião à outra, em termos 
de novos contactos com professores... [...] há dificuldades em 
relação ao Pré e ao l°ciclo. [...] não há condições a meu ver, já à 
partida, para aquilo que eu considero o mínimo que são reuniões, 
já não falo no resto!... Um colega que tenha um desempenho diário 
como os alunos... como os outros, como pode ele estabelecer o 
contacto? Quando muito podia fazer por reuniões, mas em Termos 
de contactos com as escolas, directamente com as escolas... com 
os projectos... não sei!... 

Formação 

[...] apareço como o Sr. Formação ao chegar, ou seja, dá-me a 
impressão que a formação não é discutida, e quando digo 
discutida é discutida no sentido objectivo, mas sim abordada em 
termos de ofertas parcelares que aparecem nas escolas e... aliás 
tem reflexos quando nós fazemos uma divulgação da formação as 
respostas são bastante de índole individualista, não é o cruzamento 
reflectido da discussão. [...] já me aconteceu mais que uma vez dar 
a minha cooperação no Conselho Pedagógico, discutir o plano de 
formação, dizer como deve ser... sinto que deve caminhar por aí, 
sinto-me muito motivado para o fazer... e eles reconhecem que 
aquilo que eu estou a dizer é extremamente positivo, essa forma de 
fazer formação é muito positiva... mas depois dá-me a impressão 
que nos contextos, nos contextos (fala mais pausadamente, 
salientando o que vai dizendo) no Conselho Pedagógico tenho 
alguma dificuldade em captar como é que o Conselho Pedagógico 
poderia construir o plano de formação se ele próprio não é um 
espaço de articulação com os outros espaços da escola, com os 
docentes, etc. Dá-me a impressão, muitas vezes, que essa ligação 
já não existe, quando muito, quando muito o Conselho Pedagógico 
se é levado... de forma coersiva ou quase de obrigatoriedade a 
construir a formação vai debitar, foi isto que se passou, vai debitar 
uma série de áreas possíveis de formação, mas nem sequer tem 
fundamentação, para quê? Quando muito, daria uma panaceia de 
acções de formação que não é o plano de formação contínua. [...] 
as escolas receberam aquela folhinha e teriam que pôr três ou 
quatro áreas de formação. E o que acontece? Chegámos a Junho e 
só uma pessoa é que trazia a folhinha e o lá estava pouco dizia, 
dizia didáctica por disciplina... isto e aquilo. Não tem nada a ver 
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com uma ideia central. [...] houve dificuldades porque aparece o 
problema do final do ano lectivo, e isso foi dito, mas o melhor é 
que chega a Setembro e continua a não haver o preenchimento 
dessa folhinha, levam algumas ideias no bloco mas desligadas, 
quer dizer, o Conselho Pedagógico se é no fim do ano é o 
problema do fim do ano se é no princípio é porque é o princípio do 
ano. Os projectos educativos, dá-me a impressão que se estivessem 
devidamente assumidos... [...] o projecto nunca foi construído... o 
plano de formação nunca foi construído em função do projecto. 

Foco-Carreira 

[...] os Centros vão ter uma longa caminhada para desconstruir a 
imagem pelo que se está a passar que é Foco-Carreira. Continuo a 
pensar, e aliás, nós temos experiências... interesses de formação 
bem articulados com projectos e na hora h queremos recrutar uma 
percentagem de professores e não se encontram. Eu acho que o 
sistema está extremamente desvirtuado, mesmo Quando se tenta 
debater com os professores, a nível da construção e fazer aquela 
formação que é mais... mais necessária e que já foi devidamente 
discutida... As carreiras andam a desvirtuar tudo isso. Eu hoje, 
continuo a pensar se esses espaços são conciliáveis, conciliar um 
espaço que é formal, carreirista, individualista com um espaço 
próprio, um desvirtua o outro e daí que seja complicado construir a 
formação quando se vê um Presidente do Conselho Pedagógico, 
quando se vê um Director Executivo abordar a formação nestes 
termos. Mesmo quando nós temos um levantamento da formação, 
ele fala de formação pela via carreira, quase e sempre, e não por 
uma via real que é o Projecto Educativo e trabalhar a partir daí. 
[...] Este pensar... pode ser inibidor da construção da própria 
formação, enquanto este pensar de carreira perdurar... [...] há 
dificuldade mesmo dos presidentes das escolas em irem buscar 
professores para a formação, exactamente por aquilo que não 
devia ser, que é por causa da carreira. 

Timings 

[...] timings desajustados, muitas vezes as várias etapas são 
inadequadas e não se consegue com calma, com clareza, sem esses 
timings comunitários e sistémicos organizar a formação de outra 
forma. Por exemplo, se me ocorre uma ideia de formação num 
determinado mês, como já tem acontecido, emergir durante o ano 
lectivo, quando muito, ela vai ter uma resposta objectiva um ano, 
um ano e meio depois, porquê? Porque há candidaturas no mês de 
Dezembro, no ano civil seguinte, até nisso há desajustamentos!... 
[...] Mesmo nas modalidades, ditas centradas nos contextos e nas 
práticas, digo ditas porque é tudo discutível, mas mesmo nessas 
modalidades o horizonte temporal é para nós um problema que é 
levar a formação para o terreno num tempo que já não permite o 
horizonte de um ano lectivo... até, digamos a forma de começar 
um projecto de formação, na modalidade de projecto, como já 
tivemos em Fevereiro e Março, ele vai-se transformar quase num 
curso, ele quando muito vai decorrer durante três, quatro meses, 
quando o horizonte seria um ano lectivo, que só assim permitia 
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coadunar o que se passa na escola com o que está a ser feito em 
situação de formação. Nessas modalidades, quando muito, tem de 
se começar oficiosamente mais cedo e formalizar mais tarde, há 
uma série de mecanismos que é preciso contornar...[...]A 
temporalidade da formação a meu ver está bastante desadequada, 
apesar do Ministério continuar a considerar que é fora do tempo 
lectivo, é à noite, o professor do 1° ciclo passa cinco horas diante 
da turma, não está em boas condições de ir para uma sala... pronto, 
das 18,30 às 21,30h da noite!... 

Mobilidade dos 

professores 

[...] Ora bem a mobilidade docente desestabiliza, mas eu sou 
daqueles que dizem que a mobilidade pode ser vista do ponto de 
vista negativo ou positivo, dependendo da forma como apreciamos 
esse questão. Agora, as escolas tem de se agarrarem ao corpo de 
efectivos quando pensam na formação, o corpo que é estável na 
escola, que por norma é um corpo que faz muita formação, em 
algumas escolas não, mas há outras que fazem muita formação. 
Agora há escolas que é impensável, como no caso da escola de X 
que só tinha em Junho a garantia de quatro professores que 
ficavam lá. Quando a Presidente me falou disso perguntou, como 
podemos nós perspectivar a formação assim? Vamos aguardar por 
Setembro. 

Espaço Físico 

[...] Eu apresentei um projecto à Câmara de forma a poder-se 
encontrar um espaço físico para arranjar um centro de recursos 
mas independente das escolas, sobretudo que beneficiasse o pré-
escolar e o 1° ciclo. Entretanto ia ser numa antiga escola mas que 
foi para demolição para a Câmara, e portanto ficamos com esse 
espaço vedado. [...] o espaço não permite mais. Aquilo que se 
pretende é o seguinte: se conseguirmos a libertação de uma sala 
inteiramente livre, nesta escola, era transformá-la numa sala de 
formação com um centro documental, um espaço documental que 
fosse também um espaço para a formação, mas essa sala ainda não 
existe. 

Assessores 

[...] eu continuo a ver, a considerar o nosso perfil de desempenho 
quase um tarefeiro, tem de fazer de tudo um pouco e portanto... 
entendo que a questão dos assessores do Centro... [...] Neste 
momento nós temos tido assessores mas numa de prestação de 
serviços, como prestador de serviços... mas é tudo muito 
complicado, nós de um momento para o outro estamos sujeitos a 
ficar descalços. [...] Ainda este ano puseram uma funcionária a 
trabalhar só nisso, mas corre-se o risco de se ficar sem ela porque 
parece que ela está com outros horizontes, e se assim for, voltamos 
à estaca zero. 

[...] esta questão dos formadores é um arranjo, isto é um arranjo, 
um arranjo doméstico porque os formadores deveriam ser internos 
à entidade formadora. Outros países tiveram outras realidades, 
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quando surgiu a figura de formador, surgiu com redução lectiva, e 
nós no Ordenamento Jurídico da Formação tivemos isso em 
proposta, ter o formador também com redução lectiva... [...] Agora 
esse perfil é diferente do prestador de serviços, que é o sentido dos 
formadores. Há os que até fazem e que até são capazes de ir para 
além da sua acção de formação, até são capazes de irem às escolas 
e continuar o trabalho... também temos tido casos desses, 
isolados!... Mas por norma um formador é um prestador de 
serviços que não tem uma ligação moral com o Centro, e o que se 
pretendia era isso. [...] estou de acordo com essa portaria que saiu 
agora e segundo o que eu ouvi da Direcção Regional parece que 
vão tentar levar as coisas as últimas consequências, através do 
controle, até aqui já não é, a autorização é por acção, a 
autorização é para os Centros nomear a acção tal em tantos de tal, 
agora a razão de uma sessão semanal... Pensamos que aí, será uma 
forma de fazer com que os formadores passem a fazer menos 
formação mas com mais qualidade, com mais disponibilidade para 
as acções de formação. 
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- Quais os motivos que te levaram a ir para França? 
- Eu quando fui era novo, concorri porque aspirava o contacto com uma realidade um 
pouco diferente, se bem que tivesse ainda pouca experiência de ensino em Portugal, (dois 
anos). Mas, digamos, talvez por influência da minha formação inicial em termos 
metodológicos, senti-me um pouco atraído em ir para lá. Em França leccionei no âmbito do 
Ensino de Língua e Cultura Portuguesas. É evidente que se fosse hoje a atribuir um juízo 
de valor sobre isso, talvez... a França não tenha correspondido, digamos, às minhas 
expectativas em termos metodológicos e em termos de prática profissional e de prática 
educativa. Portanto, penso que houve aí uma certa desilusão. 

- Queres especificar? 
- Desilusão em diversos aspectos, destaco a rigidez de disciplina (regulamentos) e ensino 
bastante tradicional. E como tinha crenças a partir de abordagens metodológicas passadas 
no Magistério Primário, como por exemplo o "Modelo Freinet"... 
No entanto, considero essa experiência muito rica, digamos que esse contacto com a escola 
francesa, com outras formas de pensar a escola, permite pelo menos ver a realidade 
portuguesa de uma forma muito mais aberta. Digamos, que nos permite, sobretudo, uma 
certa abertura em relação ao nosso próprio sistema, isto é, não ter essa perspectiva fechado 
do sistema. Ver outras formas de abordar as questões, e ao mesmo tempo não tentar 
correlacionar realidades que são diferentes, cada uma tem o seu contexto próprio, e 
portanto nem sequer neste momento consigo estabelecer um juízo de valor entre as duas. 

- Sem dúvida que deve ter sido uma experiência muito enriquecedora, mas quando 
regressaste de França, o que fizeste? 
- Quando regressei fui para a minha escola aqui em xxx, onde estive durante dois anos, 
ligado aos Apoios Educativos. Entretanto, surgiu esta candidatura ao Centro de Formação. 
É evidente que a formação para mim foi sempre... foi sempre algo de motivante, embora eu 
podia dizer que a razão essencial da minha candidatura seria no fundo, levar por diante 
algumas ideias que eu tinha em termos do trabalho conjunto com as escolas. 

- Possuis experiência na área da formação de professores? 
- A experiência que tenho nesse âmbito é mais na formação de coordenação de grupos, 
mais no estrangeiro, e aqui desenvolvi uma acção. 

- Como surgiu a candidatura ao cargo de Director do Centro? 
- A minha candidatura surgiu porque a Directora do Centro deixou o Centro, aposentou-se, 
e houve candidatura aberta e apresentaram-se duas candidaturas em que a minha venceu. 
Mas a razão da minha candidatura na altura tinha por um lado eu gostar da formação. 
Considero-a um espaço essencial na vida profissional dos professores, neste caso, mas por 
outro lado também estava ligado à pós-graduação em Animação e Gestão da Formação, e 
portanto havia uma forma de concretizar, talvez entre aspas, mas pelo menos de ver de 
perto... digamos, toda uma série de abordagens teóricas que nos leva depois a ver em 
termos concretos como é que se passa na realidade e, sobretudo, em termos sistémicos, 
pronto, o sistema de formação, digamos assim. 
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- Quando te candidataste já tinhas um projecto de acção? 
- Tinha mais uma ideia do que um projecto formalizado. Na altura da minha candidatura 
apresentei uma folha, com uma página da fundamentação da minha candidatura, baseado 
um pouco nas ideias que à bocado referi. 

- E que tal, achas que te desiludiu... o que é que achas, foi fácil levar essa ideia por diante? 
- Ora bem, eu da formação tinha alguma ideia, como organizar a formação e como podia 
ser organizada. Por outro lado, esquecia completamente o sistema, o sistema de formação, 
quando digo sistema refiro-me àquele que tem maior predominância nos sistemas de 
formação, que é o Foco. E portanto, essa nova vivência tem sido até hoje maior. Eu 
desconhecia até a própria organização, eu desconhecia sobretudo o modo de 
funcionamento de um Centro de Formação de Escolas, neste caso, quando muito conhecia 
a Comissão Pedagógica, depois deparei com uma certa realidade do funcionamento de um 
Centro... 

- Mas, na altura da candidatura, qual esperavas ser o papel da Comissão Pedagógica, por 
exemplo e se achas que foi de encontro às tuas expectativas? 
- A ideia inicial que eu tinha acerca da Comissão Pedagógica é que era obviamente o órgão 
de gestão do Centro. Eu tinha uma ideia, que quando muito, o Director teria uma função de 
coordenar a acção transposta, ou seja, havia uma transposição para o Centro de Formação 
de Associação de Escolas, quando muito o Director, a linha de rumo seria de acordo com 
essa transposição (destaca). Mas, a realidade é outra, e hoje estou convencido, (já estão 
quatro anos decorridos), e estou convencido que a Comissão Pedagógica é um órgão muito 
formal.. Mas conhecendo eu neste momento o órgão pedagógico de TEIP (Território 
Educativo de Intervenção Prioritária), comparando as duas realidades, dá-me a impressão 
que a Comissão Pedagógica não é mais nem menos que os órgãos da escola. Ora, os órgãos 
da escola, o Conselho Pedagógico da Escola continua a ser um órgão muito formal, e 
portanto, não há grande discrepância entre uma coisa e outra, portanto mais uma vez, os 
presidentes, neste caso, os presidentes não são eleitos... 

- Eleitos pelos seus pares são os representantes do Io ciclo e Jardins de Infância, não é? 
- Exacto, os presidentes dos outros ciclos não são eleitos, já agora, por deficiência da 
representatividade, neste nosso caso, os colegas que representam trinta e três escolas, sei 
muito bem, ou melhor, tenho alguma ideia da forma como seria possível, a organização 
teria que ser equacionada por esses dois colegas, ou por mais, mas com uma estrutura que 
lhes possibilitasse algumas condições desse exercício. Não são nenhumas_(sublinha). 
Portanto, e quando muito, devíamos encontrar pessoas muito motivadas, mas... digamos, 
que eu nunca mexi nessa representatividade porque não me compete. Mesmo assim, fui à 
reunião da reeleição, que foi convocada pelo Delegado Escolar, estive presente mas não 
com o objectivo de interferir... 

- Queres dizer que não compete a ti nem ao Delegado mexer no número de representantes? 
- Não, quando muito compete aos colegas elegerem pessoas que à partida sabem que 
podem exercer a função de representantes do seu grau de ensino, dinamizando um trabalho 
em comum, mas tal não é fácil. Nós temos um elemento muito activo, o elemento K, mas 
temos outro elemento que a maior dificuldade para ele seria o que eu considero ser o 
desempenho rnínimo, que é vir às reuniões, e já não falo depois no que se passa de uma 
reunião à outra, em termos de novos contactos com professores... o elemento K, fá-lo de 
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uma forma muito informal mas de uma forma muito positiva, claro, com limitações perante 
um grupo... 

- Mas são muitos os professores a contactar!... 
- Onde a representatividade é mais estabelecida é no Pré-Escolar porque como eles têm 
tradições de encontros quinzenais, aos quais já fui e... já fui mais que uma vez e portanto a 
ligação é mais fácil. Quando quero organizar formação para esse nível, embora nós 
pretendamos fazer formação em conjunto com o Io ciclo, mesmo que sejam áreas mais 
específicas, no entanto a informação passa bem e é mais fácil encontrar-nos e colocar as 
questões. 

- Mas até que ponto é que estes representantes, refiro-me ao Io ciclo e Pré-Escolar, têm 
disponibilidade para se dedicarem à formação, uma vez que muitos trabalham em horário 
normal, pelo menos até às dezasseis horas, como podem eles contactarem os colegas, 
andarem pelas escolas para poderem articular as preocupações dos colegas e o Centro de 
Formação? 
- É nenhuma. Aliás, para já há dificuldades reais... quando muito os representantes do 2o, 
3°ciclos e secundário são presidentes do conselho pedagógico e portanto têm redução ou 
dispensa da componente lectiva, mas há dificuldades em relação ao Pré e ao Tciclo. Parece 
que há uma norma antiga da Direcção Regional, onde parece haver aí alguma flexibilidade, 
apontando para uma redução de três horas para a possibilidade de se discutir problemas. 
Mas lá está, os alunos têm de ser mandados para casa, a educadora tem que entregar as 
crianças a uma funcionária, portanto não há condições a meu ver, já à partida, para aquilo 
que eu considero o mínimo que são reuniões, já não falo no resto!... Um colega que tenha 
um desempenho diário como os alunos... como os outros, como pode ele estabelecer o 
contacto? Quando muito podia fazer por reuniões, mas em termos de contactos com as 
escolas, directamente com as escolas... com os projectos... não sei!... 

- Conforme está, é muito complicado!... E tu costumas ir às escolas? 
- Tenho ido às maiores, às maiores, embora, pronto... cinquenta e cinco escolas, seria 
impossível o contacto com a maior parte das escolas. Tenho ido à Sede, tenho ido a outras 
maiores, mas aliás a Sede é aquela que ronda os trinta professores e eu já lá fui discutir 
formação com eles, e mais que uma vez, e reparo que eu apareço, apareço como o Sr. 
Formação ao chegar, ou seja, dá-me a impressão que a formação não é discutida, e quando 
digo discutida é discutida no sentido objectivo, mas sim abordada em termos de ofertas 
parcelares que aparecem nas escolas e... aliás tem reflexos quando nós fazemos uma 
divulgação da formação as respostas são bastante de índole individualista, não é o 
cruzamento reflectido da discussão. 

- No cargo que ocupas, gostarias de dispor de mais tempo para estares em contacto directo 
com os professores e educadores? 
- Eu não estou a ver isso viável porque do ponto de vista de perfil oficial seria o 
coordenador pedagógico da formação. Como tal, se formos a ver no Ordenamento Jurídico 
Legal, a articulação são as escolas que vêm ao Centro e não eu ter de ir de escola a escola. 
A articulação da escola é feita pela pessoa responsável pela formação na escola, no caso do 
2o e 3o ciclo é o Presidente do Conselho-Pedagógico, órgão esse que está incumbido de 
elaborar o plano de formação e portanto que teria de se submeter ao Centro, em reunião, 
para discutirem as possibilidades de execução. Portanto, essa seria a forma mais normal e 

3 



Entrevista DC 

até previsível na Lei de o fazer. Mas tal não se passa... e também não estou a ver como é 
que um Director, com a quantidade de tarefas que tem poderia ir ele às escolas e... discutir 
com as escolas. 

- Podes nomear as tarefas que mais te ocupam no exercício deste cargo? 
- A gestão financeira, a organização de contactos no terreno, o acompanhamento, etc., etc.. 

- Retomando a ideia atrás exposta, consideras, diria impossível a tua ida às escolas. No 
entanto, é para ti importante saberes o que se está a fazer nas escolas? 
- Exactamente, quando muito poderei disponibilizar-me para o fazer se eventualmente os 
representantes encontrarem aí um espaço próprio para o fazer. Proponho que eles o façam. 
Agora já o tenho feito de forma espontânea, sabendo por exemplo quando o Pré-Escolar 
vai reunir e queremos abordar questões, passamos por lá para se discutir formação. Mas 
verifica-se que essa intervenção ajuda de certo modo a clarificar situações objectiváveis 
para a formação, mas por outro, eu hoje estou completamente convencido que os Centros 
vão ter uma longa caminhada para desconstruir a imagem pelo que se está a passar que é 
Foco-Carreira. Continuo a pensar, e aliás, nós temos experiências... interesses de formação 
bem articulados com projectos e na hora h queremos recrutar uma percentagem de 
professores e não se encontram. Eu acho que o sistema está extremamente desvirtuado, 
mesmo quando se tenta debater com os professores, a nível da construção e fazer aquela 
formação que é mais... mais necessária e que já foi devidamente discutida... As carreiras 
andam a desvirtuar tudo isso. Eu hoje, continuo a pensar se esses espaços são conciliáveis, 
conciliar um espaço que é formal, carreirista, individualista com um espaço próprio, um 
desvirtua o outro e daí que seja complicado construir a formação quando se vê um 
Presidente do Conselho Pedagógico, quando se vê um Director Executivo abordar a 
formação nestes termos. Mesmo quando nós temos um levantamento da formação, ele fala 
de formação pela via carreira, quase e sempre, e não por uma via real que é o Projecto 
Educativo e trabalhar a partir daí. Por exemplo, a representante do Io ciclo, o elemento K, 
trabalha num agrupamento de escolas, neste momento, com trinta professores e não 
consegue, não consegue trabalhar a formação quando está lá, apesar de ser uma pessoa 
que tem uma longa experiência do tempo do PIPSE, do trabalho com escolas. Por exemplo, 
o PIPSE criou uma estrutura, na altura, muito menos pesada mas de interesse, porque no 
PIPSE o objectivo era mesmo trabalhar com as escolas directamente, era mais isso... muito 
mais próxima, enquanto nós temos uma série de constrangimentos, desde timings 
desajustados, muitas vezes as várias etapas são inadequadas e não se consegue com calma, 
com clareza, sem esses timings comunitários e sistémicos organizar a formação de outra 
forma. Por exemplo, se me ocorre uma ideia de formação num determinado mês, como já 
tem acontecido, emergir durante o ano lectivo, quando muito, ela vai ter uma resposta 
objectiva um ano, um ano e meio depois, porquê? porque há candidaturas no mês de 
Dezembro, no ano civil seguinte, até nisso há desajustamentos!... 

- Se uma escola estiver interessada em apresentar um projecto, todo esse processo 
burocrático poderá servir de obstáculo... 
- Mesmo nas modalidades, ditas centradas nos contextos e nas práticas, digo ditas porque é 
tudo discutível, mas mesmo nessas modalidades o horizonte temporal é para nós um 
problema que é levar a formação para o terreno num tempo que já não permite o horizonte 
de um ano lectivo... até, digamos a forma de começar um projecto de formação, na 
modalidade de projecto, como já tivemos em Fevereiro e Março, ele vai-se transformar 
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quase num curso, ele quando muito vai decorrer durante três, quatro meses, quando o 
horizonte seria um ano lectivo, que só assim permitia coadunar o que se passa na escola 
com o que está a ser feito em situação de formação. Nessas modalidades, quando muito, 
tem de se começar oficiosamente mais cedo e formalizar mais tarde, há uma série de 
mecanismos que é preciso contornar... 

- Já tens tido alguma solicitação por parte das escolas no sentido de pedir ajuda ao Centro 
para "acreditar" projectos emergentes, ou até solicitar apoio de formadores em 
determinadas áreas? 
- Tivemos um, o ano passado, no âmbito do Território Educativo ( do ponto de vista 
geográfico, não existe nenhum território), na área de projecto, no sentido de acompanhar a 
construção desse projecto educativo, que passava por envolver o Io ciclo em ligação com 
as freguesias. Portanto, embora uma solicitação com alguma representação discutível, eles 
pretendiam formadores do ensino superior. 

- Eles impunham essa condição? 
- Sim, embora eu na altura não percebesse porque é que o ensino superior daria maior 
contributo do que o formador de terreno, por exemplo!... No entanto, tentou-se aí trabalhar, 
tentou-se ali com o Presidente da Escola trabalhar o pedido, isto é, desconstruir um 
bocado esse tipo de pedido. No entanto, a solicitação era de tal maneira insistente 
(destaca) formadores do ensino superior que o Centro como entidade de procura, foi 
procurá-lo (risos). É evidente que... até parece que há alguma satisfação confirmada, 
portanto uma satisfação média em relação ao que se passou. Eu tenho algumas dúvidas, 
pronto... mas é a minha posição como Director do Centro, sobre a participação formal, por 
exemplo do Io ciclo, que aí do meu ponto de vista contribui mais para a construção do 
projecto, do macro-projecto, em termos de levantamento. Mas depois não houve 
clarificação dessas escolas, porque ali havia representação, representatividade de um 
elemento por freguesia, e não era forçosamente as escolas, mas pronto... digamos que foi 
uma das ideias de formação bem concreta. Temos tido outras, tivemos ainda agora uma 
nesta escola sobre a Dinâmica Inter-Disciplinar a nível de direcção de turma, 
departamentos curriculares, no âmbito deste projecto que está no terreno deste Centro que 
é Flexibilidade Curricular, o que vai pressupor um desempenho mais atento dos 
departamentos curriculares em termos daquelas áreas não disciplinares: o que fazer, como 
programar, como avaliar até esse tipo de competências dos alunos. 

- Essa iniciativa de quem partiu ? 
- Do Director do Centro e do Presidente do Conselho Executivo da escola. 
Portanto, já está aferido o projecto, aí fomos buscar o projecto em parceria com outro 
Centro que pertence às oitenta escolas que já têm no terreno essa experiência. E lá, está 
procurámos ir buscar o máximo de informação de formadores que estão ligados com uma 
escola que já têm isso no terreno, a não ser uma abordagem académica- teórica mas que 
parta de algo que se passou. Portanto já está incluída no plano e vai para o terreno em 
2000. Isto aparece com esta escola em que é fácil esta ligação. No entanto, a área das 
tecnologias surpreendeu-me, neste caso, não sei se sabes na modalidade de projecto o 
grupo é auto-proponente, portanto a ideia vem mesmo debaixo, no entanto tivemos uma 
ideia que não vem debaixo, foi negociada entre mim e o formador mas depois esperava-se 
essa adesão debaixo (destaca). O que será uma forma de puxar a formação para a frente, 
quando hoje toda a gente discute as tecnologias como um interesse real, só tive uma escola 
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que respondeu com quatro formandos potenciais e motivados para o projecto!... Não foi 
adiante, porquê? Porque o objectivo não era numa escola mas eram parcerias inter-escolas, 
era uma divulgação de informação que ia mais tarde envolver os alunos e os pais em áreas 
ligadas com o património local. Portanto, uma escola sozinha não correspondia à base do 
projecto, que era essa. Foi discutido em Comissão Pedagógica, foi mandado por escrito, 
previamente, à reunião, foi discutida em reunião e apesar da insistência, os presentes não 
conseguiram motivar, arranjar elementos com motivação para o fazer, portanto... 

- E a que atribuis isso? 
- Eu penso que em relação às novas tecnologias de informação tem havido grande 
dificuldade do Centro em levar por diante, pelo menos no nosso Centro, portanto faz-se 
formação, a formação nessa área é muito pessoal, mais de técnica pessoal, eventualmente a 
abordagem com o Software educativo pode ser aplicado a nível da turma, mas ainda não 
aparecem numa lógica de escola, de contexto, pôr as tecnologias a serem rentabilizadas ao 
máximo pelos alunos porque a escola talvez tenha dificuldades em pensar a nível das 
tecnologias já enquadradas no trabalho do professor. 

- Mas isso mexe com outra forma de trabalhar, não é? 
- Eu não vou desistir desse projecto, vai-se manter em carteira e se não vai num ano vai 
noutro, não vamos dizer que tudo foi por água abaixo, não. O projecto mantém-se de pé, 
penso que alguns desses elementos vão frequentar uma oficina da mesma área, uma oficina 
de formação, com o mesmo formador e penso que um dos objectivos da oficina será depois 
levar também... motivar as escolas que vão estar na oficina para o projecto. O projecto 
tinha uma grande virtude em que o horizonte essencial era o aluno, digamos, o destino 
final era o aluno, ou seja, as escolas iam ter uma rede de informação através da Internet, 
neste caso, em que os alunos iam ser envolvidos. Portanto, aqui não se tratava de formação 
para o professor aplicar mas formação de aplicação. Dito de outro modo, a formação já é 
uma aplicação, portanto já decorria num sistema de aplicação em que a componente 
autónoma do projecto que era de cinquenta horas, cinquenta presenciais e cinquenta de 
trabalho autónomo, eles tinham que envolver a escola, os alunos, os pais e outras 
associações porque era o que se pretendia com o projecto. Ele foi definido numa relação de 
exterioridade em relação aos formandos mas tentou-se envolver os contextos perante uma 
ideia, que até poderia ser alterada. 

- As escolas, na sua maioria, já têm computadores? 
- As escolas do 2o e 3o ciclos, nomeadamente esta e a secundária já têm sala de informática 
e outras escolas destes graus de ensino começam a ter já quase computadores suficientes 
para organizar pólos de informática a esse nível. Portanto, é evidente que se tratava aqui já 
de uma aplicação do trabalho porque a informática que nós temos feito tem sido numa 
perspectiva individual e aqui aparecia o colectivo como lógica de formação e não como 
lógica de consumo individual. Era a primeira experiência que íamos levar por diante, mas 
isto ilustra um pouco as dificuldades que há... aliás, se nós fossemos ver a nível do 2o e 3o 

ciclos a atribuição de um plano de formação do Conselho Pedagógico já data de noventa... 
e nunca o fizeram! Pode-se questionar se isto é possível, até se pode questionar se é 
possível (salienta), pode-se questionar se o funcionamento das escolas tal como está neste 
momento possibilita um pensar (destaca) integrador... para mim será a alavanca essencial 
do plano de formação. 
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- Voltando um bocadinho atrás, quando te candidataste tinhas a ideia que era possível 
mexer nas escolas e que estas teriam um papel mais activo? 
- A nível das escolas de grande dimensão sempre pensei que sim, a nível de pequena escola 
não, a dimensão de uma escola com dois ou três professores é difícil um plano de 
formação... 

- Depende... 
- Conjugadas com outras, mas a nível de uma escola com oitenta a cem professores do meu 
ponto de vista define um contexto suficiente para ter um plano de formação. Este pensar... 
pode ser inibidor da construção da própria formação, enquanto este pensar de carreira 
perdurar... 
Eu já dei a entender à minha Comissão Pedagógica que se isto não muda eu vou-me 
embora porque me sinto um pouco frustrado, dei-lhes a entender isso, mas ao mesmo 
tempo está-se a criar um certo mal estar entre mim e a Comissão Pedagógica porque eu 
estou a tentar levá-la (sublinha) àquela função que lhe é própria (pausa). E como isso 
incomoda, incomoda... lá está , eu estou convencido que vai haver um momento em que 
vamos ter que separar águas, se não conseguirmos chegar a uma... 

- Mas, então o que é que está em causa? Queres explicitar um pouco mais? 
- Eu ainda não consigo captar muito bem o que pensa a Comissão Pedagógica, pelo 
seguinte, por exemplo na construção do plano de formação para o ano 2000, só isso... 
temos isso em actas, nós fizemos a primeira abordagem da formação em Março, Fevereiro 
ou Março, penso que já temos uma reunião por aí, em que se abordava já o perspectivar do 
plano de formação, penso que seria uma data importante para levar as escolas a reflectir e 
depois a partir dali tornear umas ideias, construir a formação, mandar para acreditação, 
para chegarmos a Agosto e Setembro e termos enfim... pronto pus em reflexão. E atenção 
que já me aconteceu mais que uma vez dar a minha cooperação no Conselho Pedagógico, 
discutir o plano de formação, dizer como deve ser... sinto que deve caminhar por aí, sinto-
me muito motivado para o fazer... e eles reconhecem que aquilo que eu estou a dizer é 
extremamente positivo, essa forma de fazer formação é muito positiva... mas depois dá-me 
a impressão que nos contextos, nos contextos (fala mais pausadamente, salientando o que 
vai dizendo) no Conselho Pedagógico tenho alguma dificuldade em captar como é que o 
Conselho Pedagógico poderia construir o plano de formação se ele próprio não é um 
espaço de articulação com os outros espaços da escola, com os docentes, etc. Dá-me a 
impressão, muitas vezes, que essa ligação já não existe, quando muito, quando muito o 
Conselho Pedagógico se é levado... de forma coersiva ou quase de obrigatoriedade a 
construir a formação vai debitar, foi isto que se passou, vai debitar uma série de áreas 
possíveis de formação, mas nem sequer tem fundamentação, para quê? Quando muito, 
daria uma panaceia de acções de formação que não é o plano de formação contínua. E 
atenção!... Os presidentes também já estão por dentro como um plano de formação deve 
ser construído porque nós já discutimos isso. 

- E isso deve estar em acta, não é? 
- Exactamente. Desta forma como é que um plano de formação deve ser feito? Da forma 
como eles têm que trabalhar a formação a nível da escola... ultimamente surpreendeu-me a 
postura da escola Z, que tem sido uma escola muito difícil é quase anárquica, nem há 
levantamentos escritos, nem intervenções reais. É uma escola difícil, a prova é que no ano 
passado nem conseguiram sequer uma lista para dirigir a escola. Há uma comissão 
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provisória para um ano, o colega que está à frente, claro, foi a essa primeira reunião e ele 
sabia o que se passava nisto, mas... surpreendeu-me agora na relação com a escola, em que 
concebia o Conselho Pedagógico por secções e uma delas era a Formação Contínua e essa 
tinha que dar conta. Ele dizia que não era o patrão da escola, foi claro perante os colegas, 
dizendo que não era o patrão da escola. Quando muito, o Conselho Pedagógico tinha de ser 
estratificado em termos de áreas e depois cruzavam-se quando fosse necessário, e então 
uma seria a formação contínua. Nós até já decidimos numa reunião que poderia vir às 
reuniões um desses elementos, juntamente com o Presidente. Nós pensamos que em 
virtude de ser uma escola que tem demonstrado algum desinteresse pela formação seria 
uma forma mais concreta de dar resposta. 

- Parece-me uma relação mais aberta em que a formação já tem um espaço dentro da 
escola... é sinal que a formação entrou ou quer entrar na escola. 
- Exactamente. A formação aparece tardiamente, não vamos ter resposta para o ano 2000, 
mas já me disponibilizei em ir a essa secção falar com eles, discutir a formação quando 
eles quiserem... pronto, se não quiserem também não posso impor, mas digamos que esta 
ligação é possível. 
Em relação ao plano 2000 o que se passou é que chegámos a Junho e fizemos a segunda 

reunião e entretanto havia uma folha síntese que eu mandei preencher que eram algumas 
ideias decorrentes do Projecto Educativo... 

- Mandaste para onde? 
- Mandei para as escolas do 2o e 3o ciclos. As escolas receberam aquela folhinha e teriam 
que pôr três ou quatro áreas de formação. E o que é que acontece? Chegámos a Junho e só 
uma pessoa é que trazia a folhinha e o que lá estava pouco dizia, dizia didáctica por 
disciplina... isto e aquilo. Não tem nada a ver com uma ideia central. 

- Mas essa folha foi a nível individual? 
- Não, não foi por escola. Este ano não se fez levantamento à esfera individual. Este ano, 
entendemos que... se calhar tinha facilitado às escolas, se assim o fizesse, porque é assim 
que eles gostam que se faça, o levantamento individual, cada um responde e depois lavam-
se as mãos... 

- Mas, quais foram as razões dessa mudança? A iniciativa foi tua? 
- Eu e a Comissão Pedagógica poderíamos tê-lo feito, embora sem folha nenhuma. A folha 
era apenas uma forma deles me dizerem, para ajudar, para ajudar a centralizar a reflexão. 
Mas ao fazê-lo foi porque dali antevi que eles, confrontados com uma resposta, iriam 
desencadear um debate no órgão próprio. 

- E os representantes desse graus de ensino concordaram facilmente com essa tua iniciativa 
de responsabilizar mais os órgãos de gestão? 
- O que ficou combinado é que de uma reunião a outra havia uma reflexão e eu entretanto 
quando lhes mandei a folha era no sentido de melhor sintetizar as ideias, preenchiam a 
folhinha. Mas, houve dificuldades porque aparece o problema do final do ano lectivo, e 
isso foi dito, mas o melhor é que chega a Setembro e continua a não haver o preenchimento 
dessa folhinha, levam algumas ideias no bloco mas desligadas, quer dizer, o Conselho 
Pedagógico se é no fim do ano é o problema do fim do ano se é no princípio é porque é o 
princípio do ano. Os projectos educativos, dá-me a impressão que se estivessem 
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devidamente assumidos... me parece e devido à proximidade desta escola que acompanhei 
a construção, o Projecto Educativo embora... bom aí temos que desligar o do TEIP, que foi 
devidamente discutido e trabalhado e que eu acompanhei por dentro, e o da escola Talvez 
um esteja inspirado no outro, em todo o caso essa construção teve alguma participação e 
portanto se não houver discussão, debate, discussão suficientemente ampla no projecto, 
depois pode-se questionar: é o plano de formação que vai dar resposta além da linha 
orientadora do projecto? Este deveria emergir, e portanto como tal não emerge, quando 
muito estamos a tentar dar resposta objectiva a este novo contexto organizacional que é a 
escola de flexibilidade curricular. Nós estamos a tentar dar uma resposta pontual, mas o 
projecto também nunca foi construído... o plano de formação nunca foi construído em 
função do projecto. 

- O Centro tem conhecimento dos projectos educativos das escolas associadas? 
- Nós até hoje não os pedimos. Não podemos penetrar numa área que não é nossa. Mandem 
lá os projectos educativos que nós vamos ver o que vocês precisam entendemos que essa 
estratégia é errada, do meu ponto de vista não acho correcto, quando muito... quando 
muito... 

- Refiro-me a ter conhecimento, nem que seja para saber das dinâmicas de trabalho das 
escolas, através de conversas informais, reuniões... 
- Exacto, o projecto educativo tem sido um bocado curioso... nós temos feito muita 
formação em projecto educativo... mas quando chega a hora da verdade as pessoas 
produzem coisas muito formais, coisas muito... muito desligadas, e há casos em que o 
projecto tem de ser feito, são agrupamentos. Agora, nós conhecemos que há projectos 
educativos, mas... quando muito no levantamento que fizemos agora em Junho pedia-se 
que fosse decorrente (destaca) do projecto educativo ou de outros projectos que a escola 
está a desenvolver, solicitando-se que algumas áreas de formação estejam em consonância 
com essas ideias. 

- Através das entrevistas que fiz pude ver que há elemento com uma vontade e com um 
interesse, pessoas que querem fazer coisas e são capazes de mobilizar pessoas, embora 
tivesse sido apontada o problema da mobilidade docente. Tens conhecimento desses focos 
de formação? 
- Ora bem a mobilidade docente desestabiliza, mas eu sou daqueles que dizem que a 
mobilidade pode ser vista do ponto de vista negativo ou positivo, dependendo da forma 
como apreciamos esse questão. Agora, as escolas tem de se agarrarem ao corpo de 
efectivos quando pensam na formação, o corpo que é estável na escola, que por norma é 
um corpo que faz muita formação, em algumas escolas não, mas há outras que fazem muita 
formação. Agora há escolas que é impensável, como no caso da escola de X que só tinha 
em Junho a garantia de quatro professores que ficavam lá. Quando a Presidente me falou 
disso perguntou, como podemos nós perspectivar a formação assim? Vamos aguardar por 
Setembro. É por isso que eu acho que os timings da formação são desajustados, primeiro 
pressupõe um grande plano de formação do Centro, eu hoje defendo que é muito difícil ter 
um grande plano de formação do Centro, até pergunto se é possível (frisa), eu defendo 
mais um plano de formação por escola - escolas do que propriamente um plano de 
formação do Centro, que eu nem sei muito bem o que é. 
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- Mas se é um Centro de Associações de Escolas... 
- Tudo isto não tira a articulação inter-escolas que eu considero muito importante. Aliás, o 
nosso Centro, tradicionalmente, faz formação inter-ciclos e inter-escolas, portanto nós 
temos feito pouca formação mono-escola. Desenvolvemos, este ano, um projecto de mono-
escola só direccionado para uma escola de Educação para a Saúde. Eu acho que essa 
experiência permitiu-nos ver que a formação centrada numa só escola pode desencadear 
dinâmicas muito, muito reais porque está contextualizada só naquela escola. Em termos de 
troca de experiências é evidente que a articulação inter-escolas tem sido positiva, isto é 
inter-ciclos. Nós fazemos muito poucas acções direccionadas apenas para um só ciclo, a 
não ser que elas sejam das didácticas, como já aconteceu, o caso da Matemática para o Io 

ciclo, a Língua Estrangeira no 2o e 3o ciclo... que são acções mais específicas, tirando isto 
quando se trata de desenvolvimento organizacional, áreas... juntamos os vários ciclos. 
Aliás daquilo que tenho vindo a observar nesta escola, ao longo do TEIP é que há um 
esbatimento de barreiras, interessante, e que tem a ver com a tradição do Centro. 

- Achas que foi sempre assim? No inicio as acções não eram mais dirigidas a grupos 
específicos, como é o caso das didácticas? Penso que juntavam o Io ciclo ao pré-escolar e 
os outros eram à parte, não era? 
- Sim, sim já foi, mas por exemplo eu tenho muita dificuldade quando a acção é acreditada 
para vários níveis de docência em separar níveis, estes fazem uma turma e aqueles vão para 
aquela. Por norma, quando nós fazemos uma turma única por cada acção é para todos os 
níveis de docência, e isto tem permitido, aos ciclos ditos mais elevados, verificar que é 
bom e muito interessante para eles. Tem havido relatos sobre isso... 

- Claro que a troca de experiências, de saberes, ver o que se passa nos vários níveis, etc., 
ajuda 
- Agora nesta estrutura, nesta estrutura de funcionamento do Centro... eu hoje tenho sérias 
dúvidas se isto pode ir para a frente. Eu vejo numa perspectiva diferente dessa organização, 
retomo uma antiga organização que foi extinta não sei porquê, que era a representatividade 
das escolas grandes serem representadas, não forçosamente pelo presidente, ele já é 
representante de tanta coisa!... e tem que lá estar naquele dia a discutir formação. Quando 
muito, ele é o responsável e deve estar e deve ir, mas devia haver nas escolas de grande 
dimensão pessoas com condições de trabalhar a formação e a representatividade não ser 
forçosamente da forma que é feita, mas de uma forma mais de parceria em que aí a 
intervenção do Centro é completamente diferente. Nas condições actuais eu não estou a ver 

- Que futuro prevês para a formação contínua? 
- O desligar da formação da subida na carreira. A formação é apenas um aspecto 
importante, entre outros. Há para aí indivíduos que não fazem hetero-formação e fazem 
auto-formação tão positiva como a outra, mas essa desligação é um passo importante, o 
pensar a formação desligada da carreira, não vejo os professores a precisar de ter x 
créditos, tantas horas de formação por ano... não vejo nada disso. Vejo a formação mais 
modesta em termos de hábito, mais real, mais próxima de ideias pequenas, ideias pequenas 
que podem ser grandes, ou seja, trabalhar modestamente alguns problemas, algumas 
questões das escolas como espaços de formação do que propriamente estes espaços 
transmissivos. Mais um espaço para reflexão que pode ser rodeado por outros interventores 
ali naquele espaço, mas que vão levar... digamos interesse à escola, nem todos, não 
podemos apostar a 100% mas elementos que tenham um papel importante na escola, 
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apostar na formação dessas pessoas, na integração e quando eu digo, pequenas grandes, 
quero dizer... eu vejo o Centro a ter um papel de parceria, eu não vejo o Centro a construir 
mega-planos de formação, eu vejo o Centro em parceria com as escolas, a dar respostas, 
vejo o Centro com um grupo de formadores estabilizado. 

- Como vês o papel dos formadores? 
- Felizmente, o formador é menos determinante na construção do plano de formação, cada 
vez menos, do que antigamente. Antigamente, havia tão poucos formadores que eles 
determinavam o plano de formação. Agora, felizmente, há uma maior acessibilidade à 
qualidade dos formadores, nós temos tido... o caso da colega K. que é formadora na área de 
matemática e que tem apenas o Magistério Primário, do ponto de vista académico... é por 
experiência... Essa acessibilidade tem permitido determinar esta ou aquela oferta se bem 
que, quando eu falava em parceria nem sequer oferta havia, ou seja, quando muito o Centro 
procuraria formação nesta área e naquela porque já foi decidido na escola como de 
interesse imperativo. O Centro seria o órgão, um espaço de resposta, um espaço de 
formação e também de documentação, teria um espaço físico não limitado a um gabinete... 

- O facto do Centro estar limitado àquele espaço minúsculo, dá que pensar!... 
- Exactamente. A temporalidade da formação a meu ver está bastante desadequada, apesar 
do Ministério continuar a considerar que é fora do tempo lectivo, é à noite, o professor do 
Io ciclo passa cinco horas diante da turma, não está em boas condições de ir para uma 
sala... pronto, das 18,30 às 21,30h da noite!... E não podemos esquecer que esses 
professores têm afazeres familiares e que, temos que admitir, que esses espaços- tempos 
não são os melhores. Embora também temos que obviar um bocado o discurso dos 
professores nesse sentido, lá está, há a obrigatoriedade e depois aparecem estratégias de 
ambivalência: considerar que este espaço-tempo é melhor que aquele para quando chegar 
àquele já não ser aquele... Nós estamos conscientes desse tipo de considerações. 

- Não achas que tendo-se conhecimento da dinâmica de trabalho das escolas se pode 
chegar aos interesse dos professores e educadores? E sabes que tudo que interessa 
preocupa. Não será que a formação terá de passar por aí? 
- Eu tenho dificuldades em captar os interesse dos professores. Se nós admitirmos (pausa) 
que as escolas podem motivar professores para fazer formação porque é que não 
desligamos a formação da carreira? Aí tínhamos uma certeza que esse interesse era um 
interesse real, mas tem havido discursos... portanto há dificuldade mesmo dos presidentes 
da escolas em ir buscar professores para a formação, exactamente por aquilo que não devia 
ser, que é por causa da carreira. Temos tido testemunhos transportados para a Comissão 
Pedagógica, eu acho que tem de haver um passo corajoso de desligar (frisa), mesmo que 
houvesse uma quebra... mesmo que houvesse uma baixa a nível do grupo de formação não 
era grave, nada dramático. Agora nós estarmos nesta mono-dependência dos fundos 
comunitários!... Temos de ter a coragem de dar esse passo, porque entendemos que 
enquanto isto der, poderá ter algum efeito positivo nas escolas. No entanto, eu não sei até 
que ponto a formação está a está a ter impacto positivo nas escolas (fala pausadamente). 
Quando muito, as escolas que têm tido maior ou menor grau de dinamismo, depende de 
quem está à frente delas, de quem implementa, de quem coordena, depende mais disso do 
que propriamente da formação. Dito de outro modo, para mim a formação não é um 
espaço, não é um prenúncio forçoso da dinâmica da escola. 
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- Achas que as escolas nomeadamente os órgãos de gestão têm conhecimento das áreas 
fortes dos professores? Dito de outra forma sabem o que lá têm? 
- Eu tenho conhecimento que uma colega do Io ciclo que é formadora na área do projecto 
educativo foi directamente convidada para acompanhar o Projecto Educativo das escolas 
presentes de uma forma informal e aceitou. Portanto, há escolas que estão mais atentas a 
essa questão, agora a rentabilização dos recursos, saber o que está ali dentro, eu acho que 
uma escola que desconhece isso desconhece o essencial. O saber quem lá está, o que 
temos, o que temos, é essencial para se fazer o que quer que seja. Aliás, eu dei-me conta 
disso, por exemplo na Informática. O curso é de tal maneira pessoal e individual que, 
nomeadamente no Io ciclo, eu estou a ver quando o Io ciclo der informática vai ter 
desempenhos para além da hora lectiva, a monodocência não permite a menos que se 
consiga no âmbito da Autonomia alguma flexibilidade de libertar o professor uma tarde, 
caso contrário, vai ter de ser no período pós-lectivo poderá haver ali algum desempenho, 
eu digo em termos de trabalhar... de rentabilizar em relação à escola, não em relação ao 
aluno, o aluno tem de ser na hora. Suponhamos que haja uma sala de informática, mas 
digamos que, enquanto no 2o e 3o ciclos aparece todo um horário com furos, aqui e ali, e a 
pessoa pode perfeitamente enquadrar-se na informática numa lógica de recuperação, no Io 

ciclo tem havido casos em que os professores nem sequer dizem as competências que têm 
de informática porque não estão interessados. Portanto, eu não sei e vimos há dias quanto 
as escolas ficaram surpreendidas... fizemos um levantamento exaustivo de todos os 
professores que fizeram informática... e verifica-se que há escolas que continuam a pedir 
informática de iniciação... e já fizeram (destaca), portanto a escola desconhece. 

- O Centro repete acções de uns planos para outros, por exemplo de informática. Quais os 
motivos? 
- Sim, sim, vamos repetir duas acções do ano passado, matemática no Io ciclo e temos a 
Internet que é uma área solicitada. As outras são novas, é uma formação construída. 

- Como vês a construção do plano de formação? 
- O plano de formação, e refiro-me a escolas de grande dimensão, que neste caso são 
quatro do 2o e 3o ciclo mais uma que é a secundária, para mim um plano de formação por 
escola , os professores que estão lá dariam duas ou três áreas que fossem prioritárias do 
projecto educativo, no horizonte de um ano, aquilo que a escola entendesse prioritário para 
levar por diante ideias do projecto educativo e seria para a área tal a, b, c, d, os fulanos de 
tal para a ideia tal... isto é que é um plano de formação. 

- E é isso que se têm procurado fazer? 
- É o levantamento... portanto aquilo que me é fornecido seria tudo e nada, quer dizer uma 
série de áreas de formação assim dispersas, quando muito teriam... não teriam público, é o 
caso da didáctica por cada disciplina. Vai-se fazer uma acção de didáctica de uma 
disciplina e temos quatro, cinco formandos!... Se fosse como eu defendi teria que se 
encontrar um formador adequado, trazê-lo à escola, trazê-lo à escola, discutir com o 
próprio grupo que vai fazer formação, que tipo de abordagem seria necessária trabalhar, 
assim era a formação construída, quer dizer a formação construída passa por aí. Agora não 
se passa assim, não se passa assim, quando muito, por exemplo, nesta escola sobre 
flexibilidade curricular, eu fui à reunião geral que constava da apresentação da 
flexibilidade curricular, estive lá e dei o meu contributo, fui àquela acção a Fátima do 
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DEB, entretanto os directores de turma encontraram-se e eu próprio fui lá falar de 
formação... 

- E falaste sobre o quê, mais precisamente? 
- A minha intenção era sensibilizá-los para a formação nessa área. 
Eu considero esses espaços essenciais porque tinham duas virtudes, primeiro adaptavam 
melhor o timing da formação... desligado de um plano macro, segundo pretendia que o 
formador tivesse uma proximidade e um desempenho completamente diferente daquele 
que lhe é permitido ter. Ainda ontem, numa reunião de Directores de Centros de 
Formação, nos discutíamos que esta questão dos formadores é um arranjo, isto é um 
arranjo, um arranjo doméstico porque os formadores deveriam ser internos à entidade 
formadora. Outros países tiveram outras realidades, quando surgiu a figura de formador, 
surgiu com redução lectiva, e nós no Ordenamento Jurídico da Formação tivemos isso em 
proposta, ter o formador também com redução lectiva... 

- E no caso de serem formadores do Pré e do Io ciclo? 
- Esses deviam ter redução lectiva como os outros quando fosse preciso, eu penso que a 
monodocência não é tão religiosa, tão sagrada como tal. A monodocência também se 
resolve se quiserem, sabem que têm naquela escola três professores com redução lectiva, 
põe lá dois ou três a mais e tudo bem.. Agora esse perfil é diferente do prestador de 
serviços, que é o sentido dos formadores. Há os que até fazem e que até são capazes de ir 
para além da sua acção de formação, até são capazes de irem às escolas e continuar o 
trabalho... também temos tido casos desses, isolados!... Mas por norma um formador é um 
prestador de serviços que não tem uma ligação moral com o Centro, e o que se pretendia 
era isso. 

- Às tantas tem a ver com a modalidade da acção que se está a desenvolver. 
Achas que os formadores dominam as "diferentes posturas" a ter nas várias modalidades? 
- No nosso caso, penso que sim. Agora eu... por exemplo, no caso da Educação para a 
Saúde, que é na modalidade de projecto, penso que qualquer formador a pode dinamizar. 
No entanto, ele (o formador) à componente autónoma veio uma vez ou duas, mas também 
não foi negativo porque a componente autónoma é para ser trabalhada por eles 
(professores-formandos), pretende-se que seja assim, portanto... é autónoma, é autónoma, 
não tem que ter sempre lá o formador. Nós estivemos presentes numa sessão prévia, extra, 
com o formador e com os formando para discutir essa questões... 

- Para discutirem em que consistia aquela modalidade? 
- Para discutirmos a questão do que se ia fazer, como se ia fazer... No entanto, é por isso 
que eu não estou muito de acordo com a forma linear como o Conselho Científico 
apresenta as coisas, sobre as modalidades, porque tudo depende, tudo depende. Eu acho 
que a formação, não é porque esta ser mais rica que aquela ou do que aquela, tudo depende 
da forma como é equacionada a formação, dos interesses ah (salienta), essencialmente dos 
interesses, porque muitas vezes adere-se a projectos que não decorrem forçosamente dos 
interesses desse grupo. Eu acho que só deve haver projecto, nessa modalidade, quando 
emerge mesmo da base, quando vem mesmo debaixo já. Por exemplo, no caso duma escola 
EB 2,3 de J, eu disse a uma colega que está nessa escola que se quisesse eu ia lá ajudar a 
construir esse grupo: eu vou, falo com eles, mas convém que esse grupo assuma o que vai 
fazer, o que quer e o que não quer, até porque a modalidade, o tronco comum de saberes é 
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extremamente aberto, refiro-me à acreditação. No entanto, achei curioso que tivemos que 
passar por alguns acertos entre a prévia e a primeira sessão. Nós tentámos dar uma 
resposta... aí foi à letra, da forma como se pretendia conforme assim sucedeu, não sei se o 
formador, na altura pensou-se se seria a pessoa mais indicada, penso que haveria 
formadores se calhar...do ponto de vista académico, com menos formação académica, mas 
talvez com outro, outro desempenho, mais voltado para a prática. 

- O Centro dispõe de um Consultor de Formação e qual é ou seria o seu papel? 
- Nós não temos consultor de formação, temos apenas um especialista, mas é uma figura 
que andamos à procura. A possibilidade de o encontrar... de encontrar um consultor, não é 
difícil... mas encontrar um consultor, como nós vemos, que seria alguém que estava na 
proximidade do Centro, que vinha ao Centro para além das modalidades que tinha de 
acompanhar, embora também haja aí uma ambiguidade por resolver porque quando se diz 
consultor ou especialista... consultor quando não haja especialista, o que é isso de 
especialista, em que área, ou então o consultor também será um indivíduo muito 
polivalente, é especialista um pouco em tudo, há aí uma grande dificuldade... Quando 
muito o consultor seria uma pessoa muito motivada, com um perfil de muita experiência na 
formação, essencialmente muita experiência no âmbito da formação que daria a sua 
colaboração, acompanharia os processos, os projectos. Caso não consigamos encontrar 
essa figura, vamos... estou a pensar enveredar pelo avaliador externo, um avaliador externo 
que poderá de certo modo dar algumas indicações e levar as pessoas também a pensar, será 
um olhar exterior. 

- Mas voltando à figura do formador, o que é para ti um bom formador? 
- Ora bem, o nosso Centro tem tido desempenhos bons e desempenhos negativos. Nós 
tentámos sobretudo ver o desempenho anterior, mesmo através de outros Centro, quando já 
são formadores acreditados. Nós tentamos ver a motivação que têm, o currículo que têm, à 
submissão sempre ao Conselho Científico que é uma entidade que afere, não quer dizer 
que todo o indivíduo que tenha essa aferição seja nosso formador, temos tido casos em 
que, se entendemos que tem um desempenho, um prestador só de serviços procuramos 
tentar ver o número de formação que já têm e é por isso que eu estou de acordo com essa 
portaria que saiu agora e segundo o que eu ouvi da Direcção Regional parece que vão 
tentar levar as coisas às últimas consequências, através do controle, até aqui já não é, a 
autorização é por acção, a autorização é para os Centros nomear a acção tal em tantos de 
tal, agora a razão de uma sessão semanal... Pensamos que aí, será uma forma de fazer com 
que os formadores passem a fazer menos formação mas com mais qualidade, com mais 
disponibilidade para as acções de formação. Mas digamos que para já, nós quando muito, 
tentamos ver os desempenhos e na escolha é a Comissão Pedagógica que afere baseado no 
currículo, baseado na experiência, na acreditação, mas também temos tido formadores com 
pouca experiência, o caso de uma formadora de Língua Estrangeira que nós quase 
tínhamos de fechar a escola para ela ir embora... 

- Então para ti o bom formador é aquele que trabalha para além das horas do contrato? 
- O perfil do bom formador, o formador de interesse para a formação, seria aquele que 
acompanharia nos contextos escolares, que ultrapassaria a sessão de sala. 

- Mas como achas isso viável no modelo presente, em que os formandos são oriundos de 
várias escolas e Jardins, numa perspectiva de formação individualista? 
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- Certo, certo, mas eu acho que na fase de preparação do projecto e de uma forma 
intercalada, mesmo na modalidade de curso, ver o que se está a passar nas escolas, se for 
uma acção mais contextualizada, numa escola. 
Eu estava a falar de um perfil diferente de formador, que não o actual, que eu considero 
ser um prestador de serviços, externo. Defendo um grupo de formadores com ligação à 
entidade que pudessem, até, trabalhar na construção da formação, que era um acto 
essencial para a formação. 

- Mas será que isso não exige formadores com uma determinada postura na formação, com 
disponibilidade, porque como sabes não há carreira de formador? E está quanto a mim 
subjacente a modalidade que vai dinamizar... 
- Não necessariamente, mesmo num curso é possível aferir algumas áreas de interesse a 
trabalhar, isto é, a escolha selectiva dos saberes são por norma saberes oficializados, 
saberes que são admitidos no âmbito duma temática a trabalhar na escola. No entanto, 
quando muito, ele pode obviar a situação se permitir que os formandos exponham as suas 
dificuldades em relação aos alunos que têm, e a partir daí trabalhá-las. Ele aí vai ter que 
adaptar, mas como sabes, por exemplo, é curioso, cada formador tem que sumariar as 
sessões de formação, o dossier pedagógico tem de estar de acordo com o que está escrito 
no projecto, o que é curioso... sabes que se vier uma inspecção eles verificam tudo. 
Curiosamente, uma coisa que se passou num Centro de um colega que agora até está na 
inspecção, o colega H. e foi o que ele disse, o que vêem é a ligação, se isto está de acordo 
com aquilo... É por isso que eu acho que a construção da formação, aquilo que deverá ser 
feito, poderia de certo modo, ajudar um bocado a libertar saberes que estão mais ou menos, 
ou já sabemos que se eu vou dar uma acção sobre projecto educativo eu já sei do que vou 
falar, quer dizer todo o enquadramento é baseado sobre aquilo, no entanto eu posso não 
abordar o essencial que é passar depois à questão prática, como é que vamos construir 
aquele projecto. Eu reparo, que apesar da formação nestes anos, ter abordado essa questão, 
os professores têm grandes dificuldades depois... Não sei se aqueles que têm mais 
dificuldades são aqueles que mais participam, isso é bastante complicado, não quero ir por 
aí, em depois levar por diante. Repara que a primeira questão que se colocou nessa escola 
foi em saber o tema do projecto educativo, começou por aí!... Eu estranhei, estranhei... 
porque há várias pessoas que já fizeram acções sobre projecto educativo... Lá está, o 
projecto educativo, penso, que não sei_porquê (destaca) apesar da formação decorrida... 
como é possível!... 

- Não entrou... 
- Se fosse encontrar um lema em vez de tema (sorrisos) talvez... 

- Tu vês a formação com um carácter mais instrumental? 
- Ora vamos lá a ver, discurso oficial é um bocado esse, eu continuo a defender que 
ninguém pode garantir que a escola A ou B mudou em virtude da formação. Aí, teríamos 
que comparar com escolas onde não foi feita nenhuma formação, e que muitas vezes, são 
estas que têm dinâmicas inovadoras, experiências interessantíssimas, até muito mais 
inovadoras, ideias tiradas da cabeça. Isso é tudo muito complicado, no entanto, o discurso 
aponta para aí. Eu pessoalmente, acho é que a formação deve ser um pouco de tudo, se um 
professor sabe que em algumas áreas tem necessidade de conhecer um pouco melhor essas 
áreas. Mas atendendo ao contexto actual, o papel do professor perante os alunos, perante 
esta massificação da escola em que muitas vezes ele é mais o gestor de problemas, de 
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conflitos, vejo que a formação dará um contributo global para essas novas competências do 
professor, mais que o instrumental, no entanto o instrumental também existe. 

- Quando falei em instrumental referia-me mais à aplicação da reforma o que muitas vezes 
não é tanto o que se quer fazer mas é o imposto. 
- Um dos exemplos porque a área-escola não funcionou, apesar do volume de formação 
feita, eu até gostaria de ter acesso ao volume de acções feitas a nível nacional que visaram 
directa ou indirectamente a área-escola, era porquê apesar disso, a área-escola ser uma 
área muito incompreendida pelos professores. Eu penso que ela foi incompreendida porque 
ela foi instrumentalizada pela formação, ou seja, a formação deu um ar instrumental àquilo 
que não é nada instrumental. A área-escola é tudo menos instrumental, ou melhor, não é 
um saber que se vai buscar a lado nenhum mas é uma forma de pensar as questões. Quando 
muito, a abordagem inter-disciplinar podia ser enfatizada na formação porque há 
determinados ciclos que têm menos tradição inter-disciplinar, foram buscar algumas ideias 
à formação, erróneas, sobre as questão da área-escola. Houve muita formação na área-
escola, se formos ver os planos de formação dos Centros, a área-escola era a panaceia da 
formação. Sendo a área-escola uma área que pressupõe um trabalho de ligação de 
professores, quer dizer, o instrumental aí não teve nenhum impacto no terreno, porque 
pressupunha uma mudança organizacional que permitisse os professores estarem em 
contacto. No Io ciclo não houve dificuldade porque ele é mono, ele já faz cruzamento das 
várias disciplinas... 

- Pensas que mesmo nesse nível de ensino não foi difícil trabalhar a área-escola? 
- Eu estou a falar só do projecto da área-escola, o projecto a nível de turma. 

- E tu achas que ele deve ser apenas de turma? 
- Ele tem uma abordagem inter-disciplinar, todos os dias, porque ele comunica com ele 
próprio, enquanto o 2o e 3o ciclos têm dificuldades porque implica equacionar espaços 
próprios para ver como passar o saber inter-disciplinar, portanto a área-escola deu algumas 
pistas que depois esbarraram com constrangimentos.... 

- Mas para mim a área-escola é muito mais complexa porque mexe com a postura do 
professor, mexe com a organização escolar e mexe com a nossa prática de trabalho, desde 
o conceber uma escola aberta a outros parceiros. Implica passar de um trabalho solitário 
para um trabalho solidário, com pais, comunidade... 
- É por isso que eu acho que a formação está muito imbuída de uma visão milagreira e isso 
vê-se a nível... por exemplo, surge esta nova gestão das escolas e o Centro organiza 
formação nesta área para pessoal docente, não docente, pais, etc. como se isso fosse uma 
necessidade. 

- Os pais já estão aí? 
- Ainda não há formação para os pais mas já há no discurso oficial que deveríamos fazer 
formação para os pais, não se sabe bem como.... e digo mais, e se não se avançou aí é 
porque a medida dois, do Prodep, em termos depois da questão comunitária pode ainda não 
estar a ver como é que os pais, que não são funcionários, não é? poderiam beneficiar, 
porque se pudessem beneficiar dos fundos comunitários, já estávamos a fazer formação 
para os pais também, isso já foi assunto de uma reunião. 
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Isto leva-nos a pensar que a questão instrumental está muito presente no discurso oficial, 
como por exemplo, estar a fazer formação para pessoal não docente que vai para as 
assembleias de escola, quando muito dar-lhes algumas orientações para exercer essa 
representatividade, saber que têm que reunir, que têm de discutir questões, sei lá, saber 
resumir, saber expor ideias, expressá-las, quando muito. Agora tem que se saber o que se 
vai fazer... dá-me a impressão que nós tentamos que a formação resolva todos os 
problemas da escola e as escolas têm problemas, hoje, que têm que resolver e que não 
passam forçosamente pela formação. Quando muito, passa por uma reflexão... 

- Não passa por este tipo de formação, é isso que queres dizer? 
- Nós temos a máxima de um nosso antigo formador, que é uma pessoa que costuma 
problematizar pela positiva, quando se levavam as pessoas a reflectir sobre projecto 
educativo, por exemplo, que é "quem quiser fazer projecto educativo faz quem não quiser 
faz formação" (risos)... Será uma forma de desculpa para não fazer, para não fazer, porque 
eu vou à formação e perante os saberes que me são apresentados eu digo assim "na minha 
escola é impossível". E eu tenho ali um auto-testemunho de possibilidade de transferência 
da formação e digo mais uma vez, eu reconheço, já dizia ontem na minha escola efectiva e 
agora a formação vem-me comprovar essa impossibilidade, quer dizer, a formação pode 
também ser uma forma de não se fazerem as coisas porque até se chega à conclusão das 
dificuldades e essas dificuldades devem ser trabalhadas a nível de contexto, é ali que a 
solução existe. E às vezes, a solução já existe e procura-se na formação, quando ela nunca 
lhe dará resposta. É por isso que eu acho, neste momento eu tenho uma perspectiva 
diferente da formação (fala pausadamente) que é mais como espaço de reflexão, de 
formação-reflexão flexível, sem timings impostos, impostos, quando muito espaços que 
possam também certificar. As pessoas hoje também podem ter alguma necessidade de ter 
certificação, tudo bem, mas nunca na racionalidade actual. A racionalidade actual tem sido, 
tem sido... porque uma das coisas que me permitiu ver neste cargo são testemunhos, são 
desabafos, alguns contraditórios... as contradições do sistema vejo-as através desse tipo de 
posturas, quer mesmo das pessoas que estão à frente das coisas, esta ambivalência a meu 
ver atinge todos, mesmo de quem está à frente das escolas que também acham que o 
sistema permite uma desculpa, como quem diz "tem calma aí porque enquanto o sistema 
estiver assim não pudemos fazer nada." 

- É o eterno adiar... 
- Tudo isso não é um impedimento, certo, estamos de acordo, tudo isto não um 
impedimento mas pode ser uma desculpa para não fazer. Mas, se não é impedimento e se 
se acredita piamente nas escolas, porque temos de começar a acreditar, porque é que não se 
dá um passo nesse sentido? Ele politicamente foi assumido, porque é que não damos o 
passo? E amanhã vamos ver no que isto dá e se chegarmos a uma formação luso-
portuguesa... quando eu digo, pequena mas grande, é um bocado nesse sentido da nossa 
(destaca), aquela que não seja macro. As escolas são invadidas todos os dias de formação, 
de todos os quadrantes do mundo, desde a comunitária, desde a macro-centro, dos 
sindicatos, mais não sei quê, isto é um mundo. Eu por exemplo posso testemunhar, eu na 
em França nunca vi tal e não deve ser por falta de competências, nem de formadores. Eles 
estão também no quadro comunitário e não houve esta corrida... 
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- Como está a procura de formação? 
- Nós agora vamos ter muita gente a querer fazer formação, contrariamente àquilo que 
pensávamos por causa dos complementos de formação, o que é outro mecanismo negativo, 
agora vão ser os créditos e os complementos, agora. A progressão na carreira desvirtua, 
agora, com os complementos desvirtua mais ainda. Agora vamos ter formandos a querer 
fazer duas ou três acções por ano!... 

- Desde que desempenhas o cargo de Director qual te parece ter sido a medida política 
tomada que te mereça maior reparo? 
- Eu acho que a nível do Regime Jurídico da Formação Continua, e não Formação 
Especializada, vejo com avanços e recuos. Houve um grande recuo quanto a mim que foi a 
criação do Conselho Científico, era um órgão de parceria, de representatividade dos 
diversos parâmetros de formação e este não é, portanto aí houve um recuo. Em relação aos 
avanços apesar deste Conselho houve aqueles que deram conta da... digamos da 
inoperância, da dificuldade em coordenar algo de macro, o caso do Conselho Nacional a 
acreditar formadores, acções de quatro páginas e mais não sei quê e então houve a ruptura 
nas negociações que era de descentralizar um pouco, delegar nas Comissões Pedagógicas 
alguns aspectos organizacionais, por exemplo a delegação na Comissão Pedagógica de 
alterar a equipa de formadores, alargar o público alvo das acções, algumas já estão 
assumidas e outras estão em garantia escrita, sei lá, delegar nas Comissões Pedagógicas a 
delegação de acreditação de uma acção na modalidade de projecto ou oficina de formação, 
quando antes era o Conselho Científico. Houve aqui alguns passos positivos, alguns não 
foram aceites, o não aceitável por exemplo entre outros era a formação de formadores 
através da Internet que não dá acesso, delegar nas Comissões Pedagógicas acreditação para 
algumas acções, isso aí é matéria sagrada do Conselho Científico. Pensamos que a esse 
nível, a esse nível eu acho que há uma grande distância entre esse órgão e as entidades, 
quando muito o consultor de formação poderia ser o passo, mas não é esse o objectivo 
tratar das acreditações mas só dos processos, quando muito poderia ser um passo 
importante se lhe fosse cometida essa tarefa, portanto isto assim em geral. 
Em relação à política de formação dá-me a impressão que algo está a mudar, apesar desses 
passos da organização em relação ao sistema da formação, eu acho que há um stand-by, 
isto é, enquanto isto estiver assim vamos deixar estar e depois amanhã vemos. Este 
discurso tem tido um grande efeito nos directores dos Centros, há muitos extremamente 
acomodados com esta posição e eu às vezes... sinto-me um bocado desconfortado quando 
tenho de levantar questões dessa natureza, para já há uma grande conformidade, talvez 
porque há muitos interesses, há muitos interesses na formação, interesses de formadores... 
de muita coisa. E portanto eu acho que estamos um bocado nisto, apesar de muitas 
promessas. 

- O TEIP veio trazer outra dinâmica de formação às escolas que dele fazem parte? 
- Em relação ao TEIP não queria muito falar do TEIP porque... Eu tenho algumas dúvidas 
neste momento... O projecto do TEIP é um projecto muito institucional, tem virtudes, 
nomeadamente relacionais, inter-ciclos por um lado, por outro se esse clima relacional é de 
dependência, apesar do contacto, apesar do contacto... mas pelo que me tem sido dado 
observar há muita dependência do Io ciclo em relação aos outros, quer dizer o debaixo 
justifica sempre ao de cima e não há lógicas justificativas, cruzadas das dificuldades 
porque também há ali problemas de fundos... Mas eu do TEIP tirando as questões formais, 
mais mediatistas, não estou a ver assim um grande alcance do projecto. 
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- Mas há espaço para se discutir formação? 
- Sim tem havido, pelo facto de estar presente. Tenho pelo menos conseguido que as 
pessoas hoje deixem de fazer aquele tipo de pedido de formação, assim... de qualquer 
forma, pelo menos são levados a reflectir sobre isso. 

- Já é bom, já é um passo importante... Mas achas que isso se deve à tua presença? 
- Eu sempre que posso vou às reuniões e o facto de estar presente... e foi aí nesses espaços 
que eu verifiquei o negativismo do Foco. Eu ali, às vezes pergunto se não continuo a ser o 
Sr. o Foco porque a formação nunca foi agendada, não compete a nós dar a formação. Os 
parceiros vão lá como parceiros e eu estou lá como parceiro e portanto não compete a nós 
agendar a ordem de trabalhos, quando muito, em outros assuntos. Portanto quando eu 
quero falar de formação sou eu que quero falar de formação. A formação, raramente tem 
emergido, agora emergiu a de informática, só, quiseram falar de formação porque era uma 
necessidade urgente e premente mas em termos de outras áreas sou eu que tenho de ver 
aquilo que se pretende fazer... Procuramos nunca dar uma resposta específica no âmbito de 
TEIP, não vemos a formação específica nesse âmbito. 

- Mas pelo que vejo é outro espaço onde se discute formação... é outro canal de informação 
entre o Centro e as escolas. 
- Sim, mas por exemplo construir um plano de formação no âmbito do TEIP não faz 
sentido para eles. A formação continua a ser uma parte, à parte. Ainda agora fiz uma 
proposta do tal projecto a nível da informática, que se coadunava como uma luva no 
âmbito do TEIP porque o que se pretendia, apesar de já haver Internet, era a possibilidade 
da Internet constituir-se como uma resposta inter-escolas, em espaços temáticos que 
tinham interesse, mas as pessoas estão muito cépticas aí. 

- Que outros espaços é que o Centro dispõe para poder falar de formação? E como 
comunica o Centro com as escolas? 
- Já temos feito reuniões de escola, com os directores de escola do Io ciclo, temos ido a 
reuniões mais abertas; pelos boletins e pela Comissão Pedagógica, que para mim continua 
a ser o eixo privilegiado de comunicação com o Centro 

- Mas quando reúnes com os directores de escola 
- É para discutir formação, já fizemos, já fizemos. 

- É uma preocupação, é algo que faz parte do vosso plano de acção? 
- É um papel que eu tenho insistido com os representantes para avançarem quando houver 
essa possibilidade... porque eu continuo a ver, a considerar o nosso perfil de desempenho 
quase um tarefeiro, tem de fazer de tudo um pouco e portanto... entendo que a questão dos 
assessores do Centro... 

- Mas vocês não têm? 
- Neste momento nós temos tido assessores mas numa de prestação de serviços, como 
prestador de serviços... mas é tudo muito complicado, nós de um momento para o outro 
estamos sujeitos a ficar descalços. 
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- Se pudessem delegar, a questão seria outra? 
- A parte técnico-financeira é a parte mais trabalhosa... 

- Mas isso não deveria ser da responsabilidade de outra pessoa ? 
- Isso é da competência da escola, toda a gente sabe que isso é da escola. Ainda este ano 
puseram uma funcionária a trabalhar só nisso, mas corre-se o risco de se ficar sem ela 
porque parece que ela está com outros horizontes, e se assim for, voltamos à estaca zero. 
Até esse carácter de prestadores de serviços!... Eu penso, se há uma perspectiva para além 
do ano 2006, como sabes o 2006 é o horizonte máximo dos fundos comunitários e 
portanto se fosse numa perspectiva, num espaço minimamente estruturado, tinha que ter 
outra racionalidade... Os Centros só funcionam com prestadores de serviços. Eu consegui 
esta funcionária, este ano, com muita dificuldade mas consegui e espero que se um dia ela 
for embora tenha outra, até para dar visibilidade social ao Centro quando eu não estou lá. E 
muito desagradável ter um Centro fechado, sabes que a maior parte dos Centros não têm 
funcionária! 

- Nem imaginava que tal se passava!... 
- Esta funcionária é da escola, apesar da promessa da Direcção Regional de colocar nas 
escolas sedes do Centro um funcionário a mais para a escola, é sempre a escola, porque 
tem lá um Centro (sublinha). Eu acho que esta na questão relacional é boa, nem sei se é 
pelo quadro excedentário, eu acho que não é, mas à partida o que se pretende é um 
funcionário só colocado ali. 

- Os professores e educadores têm acesso aos materiais adquiridos pelo Centro, livros, etc.? 
- Podem. 

- E eles sabem disso? 
- Sabem. Nós estamos a lançar um programa com todos os manuais que há para requisição 
e oferta, depois é que vamos fazer uma listagem, mas estamos a ver se encontramos um 
espaço físico, ou lá ou noutro sítio. Estamos a tentar o mobiliário, mas aí temos que fazer 
um pouco de ginástica para arranjar verbas... 
Só pela Central de Compras, só as escolas é que podem adquirir, portanto eu tenho que 
chegar aí pela via... pronto, terei que negociar. Mas falta ainda o espaço físico! 

- Consideras importante professores e educadores disporem do Centro de Recursos? 
- Eu apresentei um projecto à Câmara de forma a poder-se encontrar um espaço físico para 
arranjar um centro de recursos mas independente das escolas, sobretudo que beneficiasse o 
pré-escolar e o Io ciclo. Entretanto ia ser numa antiga escola mas que foi para demolição 
para a Câmara, e portanto ficamos com esse espaço vedado. Mas a nível das escolas, 
quando muito, há uma ideia que foi lançada há tempos que era transferência de algum 
material para as escolas, mas que está inventariado aqui... 

- Mas não se corre o risco de ficar o material disperso? 
- Mas não temos outra alternativa porque ali como já reparaste o espaço não permite mais. 
Aquilo que se pretende é o seguinte: se conseguirmos a libertação de uma sala inteiramente 
livre, nesta escola, era transformá-la numa sala de formação com um centro documental, 
um espaço documental que fosse também um espaço para a formação, mas essa sala ainda 
não existe. 
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- E se fosse noutra escola? 
- Noutra escola?.. É um bocado complicado em termos do material, é uma ideia possível... 
Mas depois se eu tenho livros que depois são precisos para a formação... a maior parte da 
formação fisicamente passa-se aqui, por questões organizacionais, não quer dizer que não 
possa... já fiz formação fora, já fiz fora mas é mais complicado, a questão organizacional 
torna-se mais complicada. 
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Participei nas Jornadas da Educação de Infância porque tive conhecimento por uma colega 
que trabalha para aqueles lados, inscreveu-me e fui, decorreu numa sexta e num sábado. Lá 
estava um professor e educador que apresentou a palestra dele que foi sobre a Internet nos 
Jardins de Infância, acho que lá a maioria dos Jardins já estão ligados à Internet! 

- Então o formador pertencia a algum Centro de Formação? 
- Ele era educador, mas estava destacado no CAE (Centro da Área Educativa) e 
exemplificou com uma ligação a um Jardim Eu gostei muito porque acho que aquilo é que 
é formação. Falaram do Movimento da Escola Moderna, falaram do nosso curso, falaram 
sei lá... e gostei, gostei muito. No entanto acho que foi muito densa porque acabou lá para 
as vinte horas porque tinha muita gente para falar e foi muito densa a acção, mas gostei. 

- A colega defende então que a formação deveria ser mais pontual, de vez em quando? 
- Sun, sim, um dia ou uns dias de vez em quando, eu acho que esse tipo de formação 
também devia dar créditos, eu tenho muita formação assim 

- O que tem a dizer sobre o actual sistema de formação contínua? 
- Eu gosto mais deste tipo de formação, são mais leves, não é, e custam menos a fazer, mas 
também o Foco oferece acções que a gente fora do Foco não tinha possibilidade em fazer, 
eu pelo menos... portanto eu tenho muita formação do tipo "mais pontual". Antigamente 
até havia mais, e eu fazia muito mais, por exemplo a Associação de Ludotecas fazia muito 
mais, agora não me tem chegado às mãos nada vindo de lá e as minhas colegas dizem o 
mesmo, não sei de deixaram de fazer, foi pena porque tinha temas muito bons! 

- Mas quer especificar um pouco quando diz que prefere acções mais leves? 
- Refiro-me ao tempo, o tempo é menor, dois dias por exemplo, e fora do tempo lectivo 
porque se pede dispensa e às vezes até inclui o sábado e daí estarmos mais disponíveis 
porque não temos crianças. Uma pessoa depois de um dia de trabalho sai de lá cansada 
para poder ir para a formação. Estar numa acção o dia inteiro também cansa... porque estar 
ali sentada, não é, também cansa, mas como não estive com meninos!... 

- O que pensa que será o futuro da formação contínua? 
- Esta do Foco não sei se poderia ser feita de outra maneira, não é? Mas, por exemplo ao 
ser mais dispersa ao longo do tempo, um dia hoje, um dia sei lá daqui a um mês, dois 
meses o tema fica muito disperso, não é? Acho que deviam ser muito seguidinhas e acho 
que o Centro de Formação, lá está, deve ser bom para determinado tipo de pessoas porque 
há pessoas que nunca são obrigadas a fazer lá formação porque a podem fazer noutro lado. 

- Mas considera isso uma vantagem do actual sistema de formação? 
- Eu penso que vai para lá muita gente porque precisa de ter créditos, não é? E não 
escolhem a outra acção porque não tem créditos, isto é, só vão porque precisam. Agora eu 
também só tenho sido chamada só quando estou a precisar de créditos, embora me inscreva 
sempre. 

- E qual tem sido a sua reacção? 
- Quer dizer nunca fiz nada, só estou lá porque me chamam. 
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- Tem conhecimento dos critérios de selecção dos formandos? 
- Se calhar o Io critério que o Centro tem é... portanto é a necessidade de créditos. 

- Pensa que foram sempre os mesmos, ou mudaram ao longo do tempo? 
- Ai sim continuam os mesmos, embora se tiver um projecto, o Director de Centro de 
Formação numa altura até disse isto "quem tiver um projecto com um determinado tema e 
haja uma acção que vá de encontro a ele, a pessoa pode..." 

- Tem prioridade em relação aos outros candidatos, é isso? 
- Tem prioridade. 

- Como vê a colega esse facto? É melhor, é pior?.. 
- Dá outra possibilidade (pouco convincente) 

- Mas qual é o ponto de vista que defende, chamar em Io lugar quem precisa de créditos ou 
quem tem um projecto e necessita de formação nessa área? 
- (sorri, sorri, hesita) Não sei, não é fácil, porque acho que quem precisa de créditos para 
prosseguir na carreira também acho que deve ir à frente. 

- Mas a colega ao longo desta nossa conversa deixou patente que se tem inscrito em acções 
e que só a chamam quando precisa de créditos 
- Quando me inscrevo numa acção que me interessa mesma fico com pena porque a 
temática me interessava muito, mas como não está ligada a um projecto... 

- E se estivesse? Se estivesse em mãos com a implementação de um projecto em que essa 
acção a poderia ajudar? 
- Não sei, se à partida houver um projecto... (ar duvidoso) 

- Já algum dia pensou em ser formadora do programa Foco? 
- Não (sorri) nunca tive essa ideia, porque não tenho esse espírito de liderança ou... nunca 
pensei, nunca pensei mas por exemplo, houve uma altura que eu disse a umas colegas, 
qualquer dia venho cá dar-vos formação, venho ensinar-vos a fazer papel reciclado e elas 
ficaram animadas. 

- Mas refere-se a que colegas? Trabalham aqui perto? 
- Não, não são daqui, são de C, eu estive lá a trabalhar e fiquei com alguns contactos e a 
reciclagem ainda não chegou lá. 

- E como reagiram as colegas? 
- Elas não estão ainda viradas para fazer reciclagem de papel, mas... 

- Qualquer dia... E nunca pensou apresentar esse projecto neste Centro de Formação? 
- Não nunca pensei. Eu já fui a uma acção de formação do Sindicato " O Ambiente no 
Jardim de Infância" e eles mostraram as diferentes fases do papel reciclado, com vídeos e 
tudo... eu já tinha experimentado aqui no Jardim, mas quando fui lá aperfeiçoei, por isso é 
que também tenho o hábito de ir a acções do sindicato. 
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- O que pensa da formação? 
- Eu acho que temos que andar sempre em formação porque há sempre coisas que vão 
aparecendo e que nos leva a não parar porque a pessoa metida na escola... é bom sair, estar 
com os outros nem que seja um dia, um dia e meio, eu gosto. 

- As acções que tem frequentado no Centro de Formação têm ido de encontro às suas 
expectativas? 
- Tem, eu tenho gostado. A primeira não gostei, pronto, era uma acção de computadores de 
90 horas e nós devíamos sair de lá a saber bastante, não é, e eu e as outras colegas saímos 
de lá a saber muito pouco porque penso que ali não havia assim uma boa organização do 
formador, o plano de trabalho do formador não era muito cuidado... Mandava-nos só jogar 
às cartas no computador, quando faltavam colegas como não sabiam o que se tinha feito no 
dia em que faltaram, o formador explicava-lhes tudo de novo enquanto nós jogávamos às 
cartas!... Aprendi muito a jogar às cartas no computador (sorri) aprendi muito a jogar às 
cartas...( sorri exaustivamente) 

- Também deve ser bom, depois de um dia de trabalho!... 
- Mas resumindo, acho que das 90 horas que nem a trinta corresponderam. Depois houve 
outra segunda acção com outro formador e houve uma desistência e então tratei de falar lá 
no Centro e eles meteram-me e aí aprendi bastante. No princípio até me disseram que não 
ia ter acesso aos créditos porque como tinha feito outra dos computadores não podia fazer 
a segunda, mas eu ia mesmo assim, eu nem precisava de créditos! Fui, e então o formador 
disse-me para fazer o trabalho de avaliação porque afinal sempre me davam os créditos. 
Por isso, posso dizer que com excepção de uma acção as outras têm correspondido às 
expectativas, tenho gostado e acontece que às vezes vou lá sem saber o que se vai lá 
passar, até foi o que surgiu na acção "Entrar no Mundo da Escrita" Eu nem sabia o que se 
ia passar na acção e até gostei. 

- Então porque se inscreveu? 
- Porque é um tema um bocado polémico ao nosso nível porque há pessoas que dizem que 
devemos ensinar a escrever, outros dizem que não se deve e portanto quis ouvir, sem saber 
o que se lá ia passar, mas aquilo que eu aprendi e ouvi até vinha de encontro àquilo que eu 
fazia. Só que comecei a ver de outra forma as coisas que eu já fazia e a pensar de outra 
forma aquilo que se faz diariamente. 

- Quando se inscreve numa acção, procura mais uma acção centrada naquilo que tem de 
trabalhar com os meninos ou mais um tema transversal, motivação, por exemplo? 
- Eu quando vou às acções procuro sempre trazer sempre alguma coisa, ou melhor é uma 
ideia minha trazer sempre algum proveito para o meu dia a dia no Jardim. Por exemplo a 
acção dos computadores, eu não aplico aqui na escola porque não tenho computadores mas 
faço em casa para trazer para a escola, a partir daí está tudo interligado, há recados para os 
pais, os relatórios deixaram de ser escritos à mão, os projectos e essa coisas feitas no 
computador têm outra apresentação, não é? 

- O que é para si uma boa acção de formação? 
- Uma boa acção será sempre uma acção que a gente possa trazer alguma coisa, possa 
aproveitar alguma coisa par o trabalho e depois... que nos faça reflectir na nossa prática 
porque às vezes nós precisamos de pensar nas coisas que fazemos. 
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- Mas está a pensar no saber? Ou está a valorizar outros aspectos? 
- Eu tenho tido a sorte de estar em acções em que a relação com os colegas e mesmo com 
os formadores é boa, também gosto da troca de experiências, mas também nas acções que 
tenho estado, tenho estado sempre com colegas conhecidas, colegas com quem me 
relaciono. 

- Mas é costume contactarem-se na altura das inscrições? 
- Não, não tem calhado. Depois há sempre o contacto com outras pessoas, a gente depois 
senta-se à beira de quem conhece, eu penso que toda a gente é mais ou menos assim, nos 
intervalos e até no fim vamos conversando e conhecendo outros colegas. 

- Já lhe aconteceu ficar motivada para conhecer melhor uma experiência de uma colega e 
até gostasse de ver o local, etc.? 
- Nesta formação do Centro não, mas já me aconteceu nessa formação em F. de me 
apetecer ir visitar o Jardim onde trabalha um colega, ver o trabalho dele porque também se 
aproveita muito... vai modificando a nossa maneira de trabalhar., e eu desde que trabalho já 
tenho modificado muito e às vezes penso "há quinze anos atrás, olha o que eu fazia e o que 
eu faço agora, não é?" 

- Gosta de ser Educadora? 
- Umas vezes sinto-me bem... outras vezes sinto-me um bocado desmotivada porque o 
facto de haver problemas e as pessoas que estão acima de nós não nos quererem ajudar, eu 
acho que... eu fico... desmotivada. 

- Mas a quem se está a referir, pode-se saber? 
- A todos os nossos superiores, eles não nos dão apoio e acho que me sinto... no ano 
anterior e mesmo no início deste ano, sinto-me... como é que eu hei-de dizer, insatisfeita, 
desmotivada, porque essas pessoas que estão acima de nós podiam resolver problemas e 
não resolvem. E nós lá vamos conseguindo resolver alguns problemas sozinhas, por 
exemplo, quererem que eu meta neste espaço (refere-se à sala de aula) vinte e cinco 
crianças, já quinze são muitas!... 

- Mas não trabalha com os pais? Poderão ser um grupo de pressão.... 
- Sim, até há uma comissão que reúne connosco (suspende...) 

- E eles não ajudam a resolver alguns problemas? 
- Quer dizer... (hesita) 

- Aqui é difícil porque estamos com os pais raramente. Só um ou outro é que vem trazer e 
buscar as crianças, são sempre outras pessoas. 

- Quer então dizer que o contacto com a comissão e com os outros pais é pouco frequente? 
- Sim, sim é. 

- E com o projecto de Autonomia das Escolas, pensa que vai trazer mudança nesse 
aspecto? 
- Até pode ser que sim, que isso ajude, sei lá... como vão juntar várias escolas... 
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- Mas o facto do projecto educativo ser construído por vários intervenientes... 
- Sim eu acredito... vamos lá ver (pouco convincente), agora eu sozinha há coisas que não 
se consegue resolver. 

- No caso do vosso projecto educativo, quem são os seus intervenientes? 
- São só as educadoras, quer dizer, eu ainda estou aqui sozinha, falta colocar outra 
educadora, por isso eu vou pensando e fazendo alguma coisa mas só quando vier a outra 
colega é que se... 

- Normalmente a educadora que chega em Outubro aceita as orientações... 
- Sim, normalmente aceita, sou eu que conheço melhor isto aqui, elas mudam todos os 
anos. 

- Como o Jardim funciona nas mesmas instalações do Lar dos Idosos é costume fazerem 
algo em comum? 
- Não, fizemos uma coisa ou outra, mas pouco, muito pouco, eles também, as pessoas que 
estão aqui neste lar são muito idosas.... 

- E não dá para desenvolverem actividades de forma a que os idosos, sei lá, contem 
histórias do seu tempo, ajudem a construam brinquedos... ensinem coisas e as crianças 
ensinem a eles? 
- (parece surpreendida) Não... está a ver... às tantas até dava, até se podia fazer qualquer 
coisa... mas não se tem feito nada. 

- Hoje se pudesse optar, seria educadora? 
- Eu sou educadora mas não foi bem por vocação, não. Eu tinha feito o propedêutico e 
depois inscrevi-me na faculdade e não entrei e então resolvi ir para educadora. Eu gostava 
muito das áreas viradas para as artes. Mas depois fui para educadora e até me adaptei, até 
me adaptei, acho que me adaptei bem ao curso e até tirei boas notas e é sinal que me 
adaptei bem. E depois nesta profissão há estas coisas que eu gosto de fazer, até já disse a 
uma pessoa do PES (Projecto de Promoção para a Saúde), porque ela viu o meu trabalho 
mais virado para os trabalhos manuais, que é uma área que eu gosto muito e ela até disse 
que era bom que eu tenha consciência que o meu trabalho vire um bocado para aí, mas eu 
acho que toda a gente tem essa tendência de virar mais para um lado do que para outro. 

- Eu também concordo, todos temos áreas mais fortes... 
Falou-me aí do PES, tem participado em projectos de parceria? 

- Eu trabalhei durante dois anos ligada ao PES. 

- Já acabou esse projecto, não foi? 
- Sim, acabou o ano lectivo anterior, eu trabalhei nele dois anos, trabalhei aqui com o 
Jardim de F. e trabalhámos também com o Centro de dia dos Idosos, mas assim ligado à 
Câmara ou assim... portanto, as actividades, projectos, projectos, não é, a Câmara convida, 
propõe determinadas actividades durante o ano e eu participo sempre, procuro participar 
sempre. 

- Mas como é feita essa articulação, mandam convite? 
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- Eles mandam o convite e eu procuro participar sempre, mandam o convite para participar 
no dia mundial da... 

- Mas, por exemplo no projecto do PES, a colega tinha flexibilidade, davam-lhe apoio? 
- Eu fiz sempre o que quis, de vez em quando vinha um responsável da DREN, não era 
assim muito o apoio que nos davam, mas para mim aquele apoio chegava e a formação não 
houve assim muita, mas houve alguma. 

- E o que pensa desses momentos formativos? 
- Eu gostei, chequei a ir à formação do PES e achei... e gostei porque era muito... muito 
prática, por exemplo, uma a que eu fui, uma colega apresentou o projecto dela, apresentou 
com slides (destaca) e nós estávamos ali a ouvir e a ver, gostei e também quando foi em 
Penafiel também gostei, uma parte foi sobre projecto educativo e outra parte foi para troca 
de experiências, também gostei. 
No projecto do PES, quando eram impressos para preencher, apresentar o projecto aquele... 
formulário, eu achava que ele não estava destinado para o Pré-escolar, eu penso que estava 
mais vocacionado para o Secundário e para o Io Ciclo, quando nós íamos a preencher 
aquilo... tínhamos muita dificuldade. Todos os impressos que vinham ao longo do ano 
eram virados para esses níveis de ensino e depois quando nós queríamos enfiar ali o nosso 
projecto tínhamos muita dificuldade, era muito difícil encaixar ali as coisas e eu fazia uma 
grelha tão simples!... Era muita coisa para preencher e ainda por cirna eram exigentes, 
muito exigentes, eram muitos papéis. Eles querem ver coisas e no fim pedem-nos um 
relatório muito bonito... 

- Se possível com fotografias? 
- Isso também é verdade. Eu acho que isso não é o que interessa, interessa mais... eles não 
vêem o decorrer, têm que ver alguma coisa, não é? (risos...). Mas aprendi , aprendi, por 
exemplo, como nós tínhamos muita dificuldade em pôr no papel tudo, foi uma das coisas 
boas que o PES me deu, pronto, eu a partir daí comecei a organizar muito mais tudo que 
respeita a trabalho e isso valeu a pena. 

- A colega tem conhecimento de outros colegas, mesmo de outros ciclos que trabalhem em 
parceria, refiro-me neste caso o trabalho inter-ciclos? 
- Não, aqui acho que não. 

- E pensa que num futuro próximo haverá mudanças significativas? 
- É capaz de mudar, só que vai ser muito difícil (sorri) porque é muita gente para se 
entenderem, fazer o projecto e tudo... mas pronto (pouca convicção). 

- A sua experiência como formanda "Foco", a quem se dirigiam as acções, só a 
educadoras? 
- Eu fui sempre a acções com vários ciclos, eu nunca fiz só com educadoras. 

- Então pensa que a formação poderá ajudar o trabalho inter-ciclos? 
- Eu gosto de ir a acções com outros níveis de ensino porque assim trazem experiências 
diferentes, formas de trabalhar diferentes porque o trabalho das educadoras é mais ou 
menos idêntico, não é, igual ou parecido e assim quando aparecem níveis diferentes, há 
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pessoas que vivem e fazem as coisas de outra maneira e eu acho que é diferente, também 
nunca frequentei acções de formação só com educadoras, mas... 

- Já alguma vez desenvolveu um projecto comum com professores do Io ciclo? 
- Não, mas se o Io ciclo fosse aqui ao lado ia tentar, mas nem os professores nem nós 
educadoras fizemos nada... com esta estrada perigosa, eu não me atrevo a atravessá-la, com 
as crianças, já tem morrido aqui muita gente. 

- Mas gostaria de tentar, pensa que isso iria alterar a sua dinâmica de trabalho na sala de 
aula? 
- Eu acredito que sim, haveria uma troca, não é, e é uma forma de ser valorizado o saber de 
cada um e uma forma de partilhar uns com os outros o que se sabe. 

- Mas isso obrigaria a mais reuniões de trabalho, para planificarem... 
- Planificar e calendarizar, o que obriga a mais reuniões... 

- Quanto à correspondência que chega do Centro de Formação, tem conhecimento de uma 
brochura que fala das várias modalidades de formação? 
- Não, não recebemos nem conheço, só recebemos o plano de formação, as fichas de 
inscrição.... não tenho conhecimento disso. 

- As acções de formação que tem frequentado, sabe o nome da modalidade de formação? 
- Eu só frequentei seminários, seminários... é, é seminários. 

- Mas tem conhecimento que há ouras modalidades: oficinas de formação, estágio, 
projecto, círculo de estudos, cursos... 
- Eu , por exemplo acho que as oficinas de formação, nunca frequentei, mas já me é 
familiar, até (hesita), mas acho que gostava de frequentar, não sei... deve ser mais prática, 
não é, penso que deve ser uma acção mais prática. 

- Se neste momento tivesse a oportunidade de frequentar uma acção, estaria atenta à 
modalidade da acção? 
- Sim, iria para uma mais prática, talvez mesmo oficina de formação. 
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- Trabalho desde 1980, estive um tempo não propriamente ligado ao ensino do Io Ciclo, 
estive ligado ao Ensino Recorrente. 
- Muito tempo? 
- Estive 10 anos. Mas actualmente desempenho funções nesta escola, como professor de 
apoio educativo. 

- Gostou da experiência no ensino recorrente? 
- É diferente, muito diferente, é um bocado diferente, até porque é pós-laboral, trabalha-se 
com pessoas adultas, depois estive requisitado no Estabelecimento Prisional cá do 
concelho e trabalhei com reclusos, estive lá cinco anos, como depois tirei um DESE em 
Animação Comunitária estive a desenvolver actividades relacionadas com a ligação, a 
ligação ao meio. 
- Deve ter sido uma experiência interessantíssima! 

- A especialização em Animação Comunitária dá-lhe uma visão diferente das coisas? 
- Dá muito jeito!... Só que neste momento não estou a desenvolver aquelas potencialidades 
que poderia desenvolver, porque na verdade a Animação Comunitária e Educação de 
Adultos, como o próprio nome o diz está mais vocacionada para adultos, não é? Como 
estou agora a exercer no Io Ciclo... por razões um bocado pessoais regressei ao Io Ciclo. 
Mas gostei muito dessa experiência, gostei e tornaria, tornaria a trabalhar no 
Estabelecimento Prisional, se não fossem as razões pessoais. 

- Mas, mais exactamente que funções exercia nesse local? 
- Lá eu não estava a exercer a função de professor mas animador da comunidade. 
Desenvolvia todas as actividades a nível cultural desportivo, fazia a ligação com a 
autarquia, ligação ao meio e possíveis saídas profissionais, sei lá... saídas a nível de cursos 
sócio-profissionais que poderiam depois trazê-los cá para fora, em estágio, em várias 
empresas. 

- Têm Projecto Educativo cá na Escola? Em que medida que toda essa experiência o ajuda 
na construção do Projecto Educativo? 
- Temos Projecto Educativo como é lógico e isso dá-me possibilidade e às tantas bagagem 
para..., mas só que a abertura do meio é sempre complicada, é muito complicada 
(hesitação)... porque as pessoas nestes meios ainda vêem o professor um bocado distante e 
o professor muitas vezes é visto como tendo o seu lugar só na sala de aula, é lá o lugar 
dele, e às vezes a própria comunidade vem-nos trazer atritos e então é uma forma de nos 
protegermos. 

- Basta ver os jornais diários e ver que os pais /famílias têm muito mais poder que há uns 
anos atrás, é esse o receio? 
- Sim, os pais hoje fecham a escola... e por aí fora e na verdade, pronto, eu sou um dos 
elementos mais novos daqui da escola, embora tenha ... óh pá, eu diga muitas vezes vamos 
abrir, vamos tornar a escola mais moderna, vamos ouvir a opinião dos pais... ainda é um 
bocado fechada a situação, ainda não estão receptivos!... 
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- Quem, os professores? 
- Sim, sim. 

- E há contactos com a autarquia para a construção do Projecto Educativo? 
- Nós estamos receptivos a essa parte da autarquia, só que a autarquia pede normalmente 
com prazos pontuais que participemos em certas actividades e isso aí... sem antecedência 
nenhuma, sem nenhuma hipótese de nós planificarmos. 

- E vocês já lhes sugeriram que seria benéfico para todos sentarem-se à volta da mesma 
mesa, no início do ano, para planificarem as actividades em comum, isto é verem o que a 
escola e a autarquia podem fazer para se servirem mutuamente? 
- Nós da parte da autarquia temos normalmente o apoio monetário, não é, para além disso 
se pedirmos à autarquia...(suspende) agora dar muito, cooperar muito, entrar como parceiro 
na elaboração de um projecto ou outra coisa qualquer, pronto, não estão muito receptivos. 

- Para si onde estará o maior problema? 
- Óh... sem dúvida que os professores terão de ser os primeiros a mudar, é necessário 
mexer com as mentalidades dos professores, mudar mais a mentalidade dos professores 
para serem mais receptivos ao meio, às vezes saem coisas um bocado.... 

- Pelo que vejo esta escola ainda não está em agrupamento. 
- Não, não, isso aqui ainda não chegou. 

- Embora diferente, a sua experiência de animador comunitário provou-lhe que é possível 
fazer-se alguma coisa nesse sentido? 
- É um bocado, é diferente. Porque a relação com os reclusos é uma relação autoritária por 
assim dizer, não é? Em termos de comunidade a posição não é bem a mesma, mas ( 
destaca) as pessoas ainda acham, e é assim que diz a legislação que toda a gente tem direito 
a um ensino gratuito e pensam que os professores têm que arranjar isso e muitas vezes 
surgem pequenos atritos com essa coisas e interrogam-se "porque é que as pessoas pedem 
dinheiro para isto e para aquilo?" e torna-se muito complicado, por vezes é preciso, na 
verdade, saber negociar, saber falar, esclarecer... 

- Talvez porque não há um projecto comum! 
- Não, não há. 

- Acredita que é possível fazer-se um projecto com vários intervenientes? 
- Sim acredito. O que eu penso é que o difícil será criar um grupo de pessoas interessadas 
em trabalhar com os professores, mesmo a sério. 

- Quando fala em grupo a quem se refere nomeadamente? 
- Refiro-me a pais e encarregados de educação. 
Eu acho que o difícil é criar uma associação de pais ou mesmo uma comissão, ou um 
grupo, o nome não interessa! Penso que por aqui só a EB2,3 é que tem uma associação de 
pais. Mas aquilo que me dá a entender é que quando se cria uma coisa dessas é que a 
comissão ou outra coisa qualquer fica logo de pé atrás a pensar que se a formar têm que 
chutar para lá dinheiro e às vezes serve para se queixarem dos professores que não dão a 
matéria toda. Eles não se acham com poder de decisão, por assim dizer. 
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- Mas sabe que indo avante a política dos agrupamentos a construção de um projecto 
educativo comum contemplará a presença de vários intervenientes, desde pais, autarquia, 
etc.. Prevê que haja alguma mudança? 
- Eu acho que sim, desde que nessa altura haja pessoas com vontade de trabalhar num 
projecto comum com vários parceiros, estou convencido que na verdade dará frutos. Agora 
é necessário arranjar um agrupamento em que todos queiram trabalhar e não sejam meros 
verbos de encher, isto é, interessa pessoas com voz activa. 

- Qual é o fio condutor do vosso projecto educativo? 
- Estamos a pensar trazer o máximo possível os encarregados de educação à escola, 
nomeadamente abrir a escola à comunidade, como sei lá actividades que possam... eu sei 
lá... como a feira de S. Martinho e por aí fora. Também já temos falado pedir o 
levantamento de algumas coisas, sei lá, lengalengas.... 
O contributo deles é mais naquilo que os filhos devem trazer para a escola, isso é 
problema que não se coloca, agora trazê-los cá à escola para dizerem (destaca) como 
sentem a escola para a gente ter a percepção daquilo que os pais pretendem dizer à escola, 
porque às vezes ouvem-se assim uns feedbcks!... 

- Considera então importante os professores saberem o que eles pensam e desejam da 
escola? 
- Ai, acho que sim, e também é uma forma dos professores pedirem ou ter o apoio dos pais 
e encarregados de educação nos projectos da escola. Ainda agora estamos a pensar em 
arranjar o aspecto exterior da escola e é preciso colaboração e aí seria uma das formas das 
pessoas escolherem essa colaboração. 

- O que pensa do actual modelo de formação contínua de professores e educadores? 
- Eu pronto... os créditos podem estar mal (destaca) mas eu acho importante que haja 
formação porque às vezes é uma forma de obrigar muita gente a fazer formação. 

- Acha que se assim não fosse muitos não fariam? 
- Ficariam acomodados e muitos não estariam para se chatear... não, não iriam. 

- Tem frequentado muitas acções desde 92? E onde? 
- Normalmente inscrevo-me sempre, posso não frequentar mas inscrevo-me sempre, 
normalmente são sempre aqui neste Centro de Formação porque há limitações e mesmo 
assim por questão de horários... 

- Quando não frequenta qual é a razão? 
- Normalmente não somos seleccionados. 

- Tem conhecimento dos critérios de selecção do Centro? 
- Ora bem, julgo que é aqueles que necessitam de créditos que estão ali à bica (risos) 
porque precisam de créditos e só posteriormente é que são os outros... 

- Mas se vocês estivessem a desenvolver um projecto e estivessem com algumas dúvidas e 
soubessem que havia uma acção no Centro que fosse de encontro aos vossos problemas 
não seria legítimo terem preferência? 
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- Lamento, mas sobre isso não me posso pronunciar porque nunca pensamos em articular 
Escola e Centro, nós aqui na escola nunca foi pedido uma acção por nossa iniciativa. 
Normalmente o que acontece é que as acções vêm descriminadas pelo Centro de Formação 
e nós inscrevemo-nos nas acções e depois pode ir eventualmente um colega um daqui ou 
pode não ir e pronto. 

- É normal nas vossas reuniões falarem de formação, trocarem impressões sobre esta ou 
aquela acção? 
- Nas reuniões não, só em casos pontuais, óh pá eu precisava da tua turma do Io ano ou do 
2o ano para fazer um trabalho, é que eu precisava fazer e não sei que mais, óh pá podias 
fazer-me isto... e há uma troca de impressões, é mesmo só em casos pontuais. 

- E para que é normalmente o trabalho? 
- Normalmente é um trabalho para o professor-formando levar depois para a acção de 
formação que está a fazer. 

- E o professor da turma não mostra curiosidade em saber o fundamento desse trabalho? 
- Há... pontualmente poderá haver um caso ou outro em que o próprio formando diga aos 
colegas, olha hoje foi muito engraçado, aconteceu isto ou aquilo, fora disso na verdade não 
há, até porque nós estamos aqui até às 15,30 e depois cada um vai-se embora. Na hora do 
café tomámos o café mas há sempre um que está responsável pelo recreio... a não ser 
quando temos que elaborar um trabalho, sei lá sobre a área-escola ou um projecto, aí 
aquele que fez uma acção de formação sobre isso (risos, enquanto aponta para uma pasta 
cheia de documentação trazida de uma acção) é capaz de pegar na documentação, óh, eu 
tenho nesta mesa muita documentação que dá para todos nós consultarmos, e alguém diz, 
lembro-me disto e taL.é uma possibilidade de vermos todos, discutirmos todos e então aí 
há um debate, mas socorre-se a eles quando são necessários naquele momento, se não são 
necessários passam ao lado. 

- Ficam à espera de melhores dias para serem manuseados, não é? 
- Às tantas... ainda este ano chegou uma colega que vai ter o Io ano e disse-nos que nunca 
tinha tido o l°ano ...e não sei que mais. Nós dissemos à colega que aqui na escola 
costumamos utilizar o método analítico-sintético, o método Jean Qui Rit, e ela disse: - Mas 
que é isso? E nós dissemos-lhe, isto é assim e assado... temos ali as instruções, se não 
perceberes, até há ali cartazes para cada letra com o gesto, canta-se, conta-se uma 
historinha e dá-se uma letrinha associada a essa historinha, utiliza-se o som e a mímica e 
no mínimo ela teria que cumprir os traços comuns porque o método tem de se cumprir. 

- Essa colega é nova em tempo de serviço? 
- É nova sim. Então essa colega gostou começou por aí, tudo bem. 

- É normal então vocês ajudarem-se mutuamente? 
Por norma a formação é um ponto que integra a agenda de trabalhos das reuniões de 
conselho escolar? 
- Não, aqui nesta escola não é usual. 
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- Compete ao Cento de Formação? 
- É. Só discutimos formação quando nos é mandada correspondência do Centro, quando se 
trata de inscrições nas acções e pouco mais. 

- E essa correspondência chega via correio? 
- Sim, na maioria das vezes é via correio, outras vezes chega em mão porque há umas 
colegas que trabalham no Centro, por exemplo a colega Y que às vezes anda pelas escolas 
... e em face muitas vezes da situação da escola pensámos esta acção para aqui era 
porreira, era porreira ou então esta acção é porreira para mim porque comprei um 
computador, é pois em função das necessidades ora da escola ora das necessidades de cada 
um. 

- As acções que o colega tem frequentado têm ido de encontro às suas expectativas? 
- Eu acho, pronto, eu não me queixo das acções que fiz. 

- Quais foram as áreas procuradas? 
- Fiz uma de área-escola e uma linguagem escrita. Eu acho que aquelas acções foram 
escolhidas por mim, eu quando me inscrevi eu até pensava que precisava de créditos, e o 
engraçado é que até não precisava. Mas, eu acho...(hesita) quando são... (hesita) quando 
são muito extensas, muitas horas de formação e ... e quando são... maçudas, pronto... dão-
nos... a pessoa começa a desistir um bocado. 
Na acção que fiz sobre área-escola, com a formadora X, eu gostei da acção, só em termos 
de documentação... (hesita) aquilo...acho que foi muita documentação!... 

- Não tiveram tempo de a trabalhar, foi isso? 
- Pronto, foi dado tudo a correr e acho que poderia ser nos primeiros quinze dias de 
Setembro, haver quinze dias para formação, em vez de ser ao longo do ano porque as 
pessoas têm a sua vida para além da escola... poderia ser, sei lá, uma acção sobre Projecto 
Educativo, poderia ser nesses quinze dias, era preferível as pessoas às vezes estarem uma 
manhã ou uma tarde a fazer formação sobre Projecto Educativo, por exemplo "Como 
elaborar um Projecto Educativo" e estar lá do que estar na escola a olhar para as paredes 
porque não sabe para que lado se há-de virar e então tem que andar, procura um projecto 
daqui, procura um projecto dali para elaborar o seu próprio projecto. Isto porque a maior 
parte de nós nunca tivemos muitas dicas em como elaborar um projecto educativo para 
além da legislação, do suporte legal, não tivemos assim muitas dicas. 

- Considera então imprescindível que o professor saiba como se faz um projecto educativo 
ou partilha de outra opinião que o importante é arrancar, as pessoas juntarem-se, partir 
pedra, dizendo, nós não sabemos muito disto, mas vamos fazê-lo à nossa maneira, 
encontrando um sentido para o que estão a fazer? 
- Eu acho que os professores todos juntos o podem fazer melhor ou pior, no seu local de 
trabalho eles é que sabem qual é o melhor, ou será... Agora o que depois nós temos é a 
inspecção que nos vem dizer, isto não está bem, isto não está bem, não está bem daqui, não 
está bem daí, não está bem de acolá, vocês não põe os critérios e por aí adiante. Há 
lacunas porque na verdade não há ninguém, ninguém nos diz qual é o guião que devemos 
estabelecer, por onde é que devemos seguir e as pessoas vão fazendo, mas na verdade é 
que só com a inspecção é que vamos colmatar determinadas lacunas. Se houvesse um 
guião, se houvesse uma formação mais adequada, sei lá, a nível de um agrupamento, ou 
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não sei... (ar pensativo) ou a nível de várias escolas, óh pá, vamos fazer um projecto 
educativo, estas escolas aqui precisam sei lá... aquilo que vocês pretendem para os vossos 
meninos deve ser mais ou menos comum desta zona, vamos então elaborar um projecto 
educativo e depois cada um vai adaptar na sua escola da melhor forma. Acho que assim 
não teria tantas lacunas. 

- Pensa que poderá entrar aí formação de professores e de que forma? 
- Eu continuo a pensar que a formação deveria ser muito a nível das escolas, com pessoas 
que estejam relativamente próximas, pronto, porque os projectos acabam por ter uma 
grande vertente comum e depois é uma questão de adaptação ao meio, embora os 
objectivos gerais sejam os mesmos, há diferenças que existem de projecto para projecto. 

- Disse há pouco que algumas acções são maçudas, quer explicitar essa ideia? 
- Elas são muito maçudas porque é sempre tudo a andar, sempre andar e não há uma 
consolidação, a pessoa não tem tempo de assimilar aquelas coisas e deveriam ter uma parte 
essencialmente prática. Eu penso que a parte prática era importantíssima, elaborar um 
documento, uma coisa qualquer, é sempre uma coisa que fica, que a pessoa a qualquer 
altura pode... pronto ir ver, voltar a 1er, reler, porque é importante para a pessoa. 

- Para usar a sua expressão, tem encontrado formadores maçudos? (sorrisos, risos) 
(hesita a resposta) 
- O que para si um bom formador? 
- Um bom formador é como um professor, será um professor que por assim dizer dará uma 
formação, uma aula, que será uma aula leve e que essencialmente ponha as pessoas a 
trabalhar, com uma parte prática que vai consolidar toda a parte teórica. 

- O facto da formação possibilitar que os professores se juntem é para si importante? 
- Eu acho importantíssimo, muito importante . As acções de formação para mim, só pelo 
facto de haver uma troca de palavras entre colegas que às vezes já não se vêem há longos 
meses, para mim já é importante, basta isso, para além de tudo aquilo que a gente vai 
aprender, que vai... que vai saber o que o colega faz e pronto, e há uma troca de saberes 
que eu acho importantíssima. Por isso basta a troca de palavras que já justifica a formação. 

- Tem tido a "sorte " de ter estado em acções que contemplem esse espaço? 
- Sim, sim, sim. Tenho a impressão que as acções, apesar de uma ter sido bastante maçuda, 
bem ela também tinha de ser, porque havia tanta documentação que não poderia ser dada 
de outra maneira, ou então tinha que se esticar em termos de tempo. Mas havia uma troca 
na verdade de saberes e opiniões, de experiências feitas noutras escolas porque estávamos 
juntos docentes do Io, 2o e 3o Ciclos. 

- E não havia educadores/as? 
- Não, não, não sei. Na altura havia coisas que interessavam ao Io Ciclo e não interessava 
ao 2o ou 3o... mas no geral a coisa foi bem conseguida. 

- Defende que a formação deverá ser por ciclos, isto é haver acções só para educadores/as, 
outras só para professores do Io ciclo, haver outras para professores dos 2o, 3o ciclos e 
secundário? 
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- Eu na altura pensei... pronto, pensei, perante aquilo que foi dado... falava-se do director 
de turma, tal, tal... falava-se do director de turma, há outra linguagem que não há no Io 

Ciclo, o director de turma... 

- Que no nosso caso é desempenhado por professores do Io ciclo. 
- ... Mas quer dizer...(hesitação) a formadora era do 3o Ciclo, ela não conhecia bem o Io 

Ciclo e era diferente e falava muito do director de turma, falava muito essa linguagem, mas 
pronto, no global, aquilo que era preciso fazer, por exemplo a área-escola, eu acho que 
estava, embora no 3o Ciclo ela não funcionasse tão bem como no Io Ciclo porque enquanto 
nós temos a hipótese de em qualquer dia a qualquer hora metermos a área-escola no meio 
de outra disciplina, pronto... eles lá criavam uma festa, um desfile da Idade Média, sei lá 
!... E isso é que era a área-escola deles e nem trabalhavam todos os professores, 
trabalhavam só os professores, por exemplo os professores de trabalhos manuais ou o 
professor de desenho, não havia inter nem transdisciplinaridade nem nada... (suspende) e 
isso é que eu achava que era diferente do Io Ciclo. Agora em termos do que eu pretendia 
ficou aquém, bem... 

- Acha que os professores do 2o e 3o Ciclos se terão enriquecido ao ouvirem as 
experiências do Io Ciclo? 
- Talvez, talvez, estavam lá professores das várias disciplinas, inglês, matemática... pronto. 
Claro que eles diziam logo, quem pode fazer isso é o Io Ciclo, é a monodocência... é uma 
forma de descarregar a chuva em cima do capote do outro, muitas vezes é isto, obriga a 
reuniões, a planificar em conjunto. 
Por isso eu admito, eu nunca estive numa acção, ainda agora temos um colega nosso a 
fazer uma acção sobre biblioteca escolar, no Porto, que ele mete-se no anfiteatro às 15 
horas e sai de lá às 18 horas a ver diaporamas ou slides. 

- E ele está a gostar? 
- Ele! ...(espanto) ele detesta, detesta, ele só está lá porque para o ano às tantas fica ele o 
responsável pela biblioteca e pronto, deixa de leccionar, propriamente dito. 

- Vocês tem uma biblioteca? 
- Não, temos uma amálgama de livros (desdém) pronto. 

- Mas isso já é muito bom, é o essencial, quanto a mim! 
- Há perspectivas que a escola venha a ter uma biblioteca com vídeo, com... e ele está-se a 
preparar... na Faculdade de Letras do Porto. 

- Mas foi a nível individual que ele se propôs ou foi a escola que achou ser necessário ter 
uma pessoa mais "especializada" no assunto? 
- Não, foi ele que aderiu, ele foi directamente à DREN, mas é pena porque não vem de 
encontro às expectativas dele, não é? Ele pensava que ia aprender a organizar uma 
biblioteca com ficheiros e tudo o mais... mas isso é aquilo que eu oiço, ele queria uma 
acção mais prática para depois chegar aqui... também mal será tanta coisa que vê e ouve 
alguma coisa vai ficando!... (sorrisos) 
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- E quanto a si, partilha da opinião do colega, achando que as acções devem contemplar 
mais coisas práticas...( interrompe) 
- Defendo que a formação deve emergir dos problemas que temos, de coisas reais... 

- O colega antes deste sistema de formação contínua, antes de 92, já procurava formação e 
de que tipo? 
- Eu tinha várias acções quando estava no Serviço Prisional e no Ensino Recorrente, 
também havia várias acções promovidas por esses serviços, no início de cada ano havia 
acções programadas, fora disso não fiz. 
Quando regressei ao Io ciclo, em 94 já estava como está agora, formação obrigatória!... 

- Como se sente como professor nos tempos de hoje? 
- Eu gosto, gosto, gosto, gosto de ser professor, gosto de ser professor do Io Ciclo mas no 
entanto continuo a dizer que gostava mais de trabalhar no Ensino Recorrente, gosto de 
trabalhar com camadas de pessoas mais desvaforecidas, com uma série de problemas, mais 
crescidos, mas não sei... gostei da experiência que tive com os reclusos ( fala com saudade 
patente). 

- Qualquer dia regressa... 
- Essa hipótese não está posta de parte. 

- Se fosse hoje, optaria de novo por ser professor? 
- Sim, era professor. Mas hoje se nós compararmos, se as pessoas nomeadamente os pais 
dos alunos compararem as horas que o professor está na escola com o trabalho deles numa 
fábrica ou noutro sítio qualquer, claro que o professor é um privilegiado, mas na verdade, 
hoje é pedido tanta coisa ao professor, o que acho é que mais do que nunca houve uma 
mudança na sociedade (fala pausadamente) as mães não iam trabalhar e hoje, por essa 
razão é pedido ao professor um papel reforçado, em termos de comparação com o 
anteriormente, na verdade para apoiar a criança na escola, pronto. O professor faz na 
verdade a vez da família e isso traz-lhe mais responsabilidades, mais trabalho, pronto. 

- Então acha mais complexo o papel do professor, actualmente? 
- Pois, porque lhe é pedido muito mais trabalho do que noutros tempos, embora eu diga 
que não seja atribuição deles porque na verdade os professores têm que se tornar mais 
responsáveis pelos alunos que noutros tempos poderia não ser, também acho porque os 
professores têm que motivar muito mais os alunos, e mesmo a criminalidade, a 
marginalidade estão cada vez mais a chamar as crianças, a iniciá-las, e perante tudo isto o 
professor tem que tentar motivá-las para outras coisas para evitar que elas se encaminhem 
por esses... drogas, álcool, etc. Eu penso que a escola é um elemento importante que tem 
que colaborar, que tem de fazer... 

- Mas será que compete só às escolas? E as autarquias, por exemplo? 
- É um facto que hoje se pede muito à escola, mas também penso que não é só a escola que 
tem esse papel, são também os pais tal como as autarquias, só que na verdade as crianças 
passam muito tempo com os professores e então...veja, as crianças estão das 9 às 15 horas. 

- E almoçam aqui? 
- Não, não, aqui não há cantina (ar de alívio). 
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- Já vi que gosta de ser professor, e ao longo da sua carreira já alguma vez desempenhou o 
cargo de formador? Refiro-me a formador de professores. 
- Não, nunca pensei nisso... formador... (hesita) eu acho que muitas vezes... (hesitação) 

- Mas porquê, não se sente formador? 
- Eu sinto-me formador... mas só que em temas específicos, e... muitas vezes em termos de 
colegas... (pausa) não me sinto tão à vontade (salienta), não me sinto tão à vontade. Mas 
isso acontece em termos de colegas... como eu conheço e estar ali a ser formador de um 
grupo, eh...eh...ehhhhhhh! 

- Mas poderia ser apenas um animador, como se passa num Círculo de Estudos ou de um 
Projecto...? Conhece essas modalidades de formação? 
- O Círculo de Estudos sim, é uma troca de saber, de saberes, reflectir sobre documentação 
nossa... reflectir, mas em termos de formador acho que é preciso um bocado de bagagem, 
muita bagagem e ter...(pensa) e sentir-se plenamente à vontade naquilo que está a 
trabalhar, e muitas vezes... eh... e... eh eu posso não me sentir seguro ou não ter 
documentação que me desse essa segurança. 

- Quando se inscreve numa acção de formação sabe à partida em que modalidade ela vai 
decorrer? 
- Não sei... no plano de formação diz quem é o formador, o nome da acção, mas (parece 
surpreso) mas isso nunca vi... eu julgo que não... se vem lá, não me recordo nunca de ter 
visto, normalmente julgo que vem em termos de acção de formação, que eu saiba! 

- Mas já fez acções em diferentes modalidades? 
- Pronto, não fiz acção mas fiz trabalho num Círculo de Estudos, no Ensino Recorrente. 

- Se hoje se inscrevesse numa acção e tivesse várias opções, segundo diferentes 
modalidades, qual optaria? 
- Penso que iria para o Círculo de Estudos porque acho que é mais vantajosa, isto é, se as 
pessoas estiverem mesmo... debaterem sobre um tema e se quiserem, estiverem mesmo 
interessadas em debater esse tema e... se quiserem documentar-se, cada um documentando-
se e pôr em comum, acho isso muito importante. 

- Não sei se tem conhecimento, mas o discurso do Foco vai no sentido de "promover" 
certas modalidades, como sejam: o Círculo de Estudos, as Oficinas de Formação, o 
Projecto e o Estágio, facilitando actualmente a acreditação dessas modalidades , alegando 
que são as modalidades centradas na escola. Para isso o Conselho-Científico da Formação 
Contínua editou uma brochura intitulada "Contributos para formação centrada na escola". 
Tem conhecimento disso? 
- Não, não conheço essa brochura nem conheço isso! 

- O colega disse que costuma ajudar colegas que necessitam de ajuda. Nunca pensaram 
formar um grupo de colegas e apresentar um projecto para ser desenvolvido aqui ou numa 
escola vizinha? 
- Pronto, aqui na escola nunca se falou disso e eu também nunca pensei nisso, até porque 
somos só cinco elementos...e um de nós apresentar um projecto! ... 
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- Mas poderia ser com outros elementos de outras escolas! 
- Eu agora lembro-me que havia cá no concelho um projecto do Ensinar a Investigar em 
que as pessoas, na verdade, debatiam semanalmente esse projecto, pronto...juntavam-se... 
não seria um Círculo de Estudos, mas era um ponto de encontro onde as pessoas debatiam 
sobre determinado assunto, mas nunca as pessoas pediram creditação nunca, nunca, nunca 
fizeram isso. 
Também não sabia que um grupo organizado de professores podiam fazer um Círculo de 
Estudos ou outra coisa qualquer e que podia ser devidamente acreditado como uma acção 
de formação. 

- Nunca foram incentivados pelo Centro de Formação através dos seus representantes? 
- Ora bem, que eu saiba isso, não sei, eu não tinha conhecimento disso... era bom que a 
formação fosse de encontro aos anseios e o discurso dos professores é que eles não estão 
nada satisfeitos!... 

- Mas não acha que nós somos responsáveis por essa insatisfação? 
- Pois é, se nós fazemos uma coisa por iniciativa nossa temos que arranjar na verdade 
maneira de motivar as pessoas...e muitas vezes é difícil porque nos dizem, oh pá... não há 
rigidez de faltas, pronto, não há... tem que haver uma motivação muito, muito séria que os 
comprometa a sério para conseguir isso. E às vezes pronto, eu reconheço que há pessoas 
interessantíssimas e que na verdade fazem acções, essa do Ensinar a Investigar as pessoas 
levavam aquilo a sério, nunca faltavam e se faltavam tratavam logo de contactar as 
pessoas, hoje não pode ser, vamos adiar para o dia W e pronto, porque um grupo em que as 
pessoas não estejam motivadas acabam na verdade por fugirem. 

- Mas, claro que a apresentação de um projecto ou de outro tipo de formação implica desde 
logo um compromisso das pessoas e há controlo de faltas. 
Considera então impensável os professores apresentarem um projecto de formação, 
nascido nas escolas, mesmo convidando formadores do Centro ou outros? 
- O que eu penso é isto, cada um no seu canto. Temos colegas do concelho de Braga que 
quando os convidamos a fazer uma acção aqui (como formandos) eles dizem, mas depois 
vamos chegar tão tarde a Braga, prefiro fazer por lá. 
Acho que é só na verdade com colegas do nosso meio, com as pessoas que nós 
conhecemos... e pronto. Num meio restrito é capaz de ser mais difícil, muito mais difícil. 
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- Desde 1974 que trabalho no 2o Ciclo, anteriormente trabalhei dez anos em Lourenço 
Marques, no Ensino Secundário. 
Embora seja licenciada, sou considerada bacharel porque foi o único grau académico que 
me foi atribuído com a certidão de habilitações que eu trazia, uma certidão de cadeiras 
feitas e não uma certidão de curso. Nunca mais a procurei porque uma vez com o 
bacharelato fiz estágio e não a procurei mais. 
Fiz o curso de Ciências Pedagógicas e tenho ainda o estágio feito em Bragança, em 
1975/76, não tenho a certeza. 

- Andou por longe! 
- Sim andei, o meu marido pertencia ao distrito de Bragança e quando regressámos fui para 
lá. Eu sou natural dos Açores! 

- Sempre foi professora? 
- Sim, sempre fui professora, embora tenha colaborado com a Câmara Municipal não só 
como organizadora e coordenadora de um curso de Jardinagem mas também como 
acessora da Vereadora do Pelouro da Cultura, que exerci com a autorização do Ministério e 
também colaborei na organização da Biblioteca Municipal de cá do concelho, antes da 
Biblioteca estar instalada. Todo o pecúlio que ela hoje tem foi mais ou menos requisitado 
por mim e uma colega que hoje nem é a bibliotecária da Câmara. 

- E esses projectos estavam ou foram articulados com as escolas? 
- Claro que as nossas escolas têm bastante dificuldades por causa das distâncias. São todas 
curtas, mas transporte para as pessoas se deslocarem? A única escola que eu penso que 
pode trabalhar em articulação com a biblioteca é neste momento a Escola Secundária, que 
fica exactamente ao lado. Essa é a que... o que não quer dizer que quando eu era 
professora, (porque eu estou aqui nesta escola apenas desde o ano passado e este é o 2o 

ano), quando eu era professora noutra EB2,3, cá do concelho, durante dezoito anos 
mandávamos muitas vezes os alunos fazerem pesquisa, normalmente até em termos de 
biografias e às vezes trabalhos históricos, nomeadamente quando fizemos uma exposição 
para comemorar os 500 anos da chegada de Vasco da Gama à índia. Fizemos uma 
exposição bastante grande e os miúdos foram procurar, foram pesquisar. Outra vez, quando 
fizemos a Feira Medieval, os alunos também foram fazer pesquisa à biblioteca sobre trajes 
e várias coisas. 

- Mas agora muitas escolas começam a ter boas bibliotecas com bibliotecárias e tudo. 
- Sim, é o caso desta! 

- Falando agora de formação contínua, qual é a sua opinião sobre o actual sistema de 
Formação Contínua de Professores e Educadores? 
- Ora bom, pese embora ser controversa ou não, vou dizer o que penso e não talvez aquilo 
que se esperasse que eu dissesse. 

- Mas é a sua opinião exactamente que eu gostava de ouvir... 
- Por um lado estou de acordo e, por outro lado, estou em desacordo. Estou de acordo 
porque todos nós sabemos, eu pelo menos senti que quando era aluna da Faculdade estava 
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pronta para aprender, tenho andado a aprender desde essa altura e continuo sem saber 
rigorosamente nada. Acho que cada vez sei menos perante os desafios que me são 
colocados. 

- Acha que hoje são colocados mais desafios ao professor? 
- Sim, há um leque de desafios diversificadíssimos que são colocados e eu por mais que 
leia, por mais que consulte, não consigo acompanhar... há sempre áreas que a gente 
privilegia e outras áreas em que a gente... é capaz de me interessar: a indisciplina, 
interessar a motivação, o texto escrito, a poesia e muitas coisas. Portanto é capaz de me 
interessar uma série de ... 

- Quer dizer que tanto se interessa por acções mais ligadas à disciplina que lecciona como 
acções de temas mais transversais, é isso? 
- Devo dizer que me interesso muito mais por temas transversais, muito mais pelos 
transversais e vou dizer porquê, porque são muito mais abrangentes. Além de serem muito 
mais abrangentes são também capazes de... pôr em causa toda a escola, toda a comunidade 
escolar e eu, como professora de português, até posso considerar que tenho alguns 
conhecimentos científicos, a parte didáctica se calhar (como vou sempre lendo, vou 
sempre pesquisando, sou capaz, passe a modéstia)... sou capaz de me considerar 
minimamente preparada. Os outros desafios com os quais me deparo são capazes de me 
suscitar mais... disponibilidade de tempo, mais leituras que não tenho, exactamente porque 
enveredo muito pela didáctica da minha disciplina. 
Portanto, eu estava de acordo, (isto para continuar o fio à meada) porque sei bem e 
desculpe o pessimismo, mas é verdade, sei bem que muitos professores só fazem aquilo 
que forem forçados, entre aspas, não estão motivados para aprenderem, para a novidade, 
para a mudança, para a alteração. Eu estou a dois passos da reforma, e só tenho pena, que 
isto aconteça numa contagem tão decrescente que já me aflige e por estar numa contagem 
decrescente as coisas são tantas que hoje já não tenho tempo, tempo útil para realizar. 
Então sinto, por um lado, que os professores que têm de ter créditos para progredirem na 
carreira são forçados e é a única coisa que fazem, aquilo a que são obrigados e mais nada. 
Por outro lado, esta formação contínua de professores estou em desacordo com ela porque 
muitas vezes, e sobretudo isso, elas não respondem às nossas necessidades verdadeiras 
(salienta) respondem sim aos dois créditos... e aquela acção onde a pessoa é metida porque 
lhe dá jeito pelo horário que tem disponível, em relação à escola e em relação à família. 
Acho que cada um de nós, e a lei prevê, deve ter um percurso, deve ter realmente um plano 
de formação. Eu penso que desde sempre tenho feito esse plano de formação, acho que 
desde 1964. Sempre que andava atrás do meu colega que era meu delegado de grupo, 
continuamente a perguntar e a dizer, fiz assim, fiz bem ou mal? não sei quê... acho que já 
nessa altura procurava a minha auto-formação. 

- Já vi que aí dentro há um "bichinho" que desde sempre mexeu! 
- (risos...) Sou incapaz de me acomodar. Adaptar sim. Todos os dias vejo muita gente 
acomodada, conformada e é isso realmente que me preocupa. Não querem que se mexa, 
está tudo em águas mornas... Não pode ser, a sociedade também muda!... (enfatiza) 

- Mas será que é por ser mais securizante?! Inovar significa correr riscos, não é? 
- Mas lá está... nos primeiros cinco anos da minha carreira andei sempre a procurar junto 
dos colegas que sabiam mais do que eu, que eram as pessoas que na altura já tinham muita 
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prática, não é? experiência e eram os bons professores da altura. E não nos iludamos, 
houve óptimos professores no antigamente e hoje há óptimos professores quer nas 
faculdades, quer nas primárias, quer nos liceus. Portanto houve péssimos e óptimos 
professores, tal como hoje. 

- Já agora, o que é para si ser um bom professor? 
- Hoje um bom professor é aquele que consegue encontrar um ponto de equilíbrio entre ele 
e os seus próprios alunos, aquele que consegue, pronto... transmitir minimamente. Nem 
sequer estou muito preocupada com a transmissão dos conhecimentos, mas conseguir 
envolver os alunos, conseguir fazer com eles uma equipa, conseguir trabalhar com eles 
actividades que não parecem estar ligadas propriamente à disciplina, mas que são muito 
importantes. Acabei de vir agora mesmo de uma aula em que estive apenas a fazer a 
correcção do trabalho de casa e depois os alunos se distribuíram por grupos e estiveram a 
fazer cartazes sobre Timor Lorosae. Ora a solidariedade está aqui, com sentido (salienta) 
digamos o sentimento que há para com um povo que está neste momento injustiçado, é 
muito importante! Hoje a escola está muito desvirtuada em termos de valores e atitudes. E 
como é que eu posso transmitir valores e atitudes se eu não os tiver? 

- A colega preocupa-se em educar na cidadania em vez do discurso comum que é educar 
para 
- Se calhar as escolas têm alguma razão par estarem como estão e eu vou-lhe explicar 
porquê. A razão é esta, se calhar devíamos começar pelos pais. Não temos essa 
possibilidade, não é? de termos os pais em formação permanente, então as pessoas dizem 
educar para... porque se calhar através dos filhos vão tocar os pais e vice-versa e as coisas 
vão entrelaçar-se. 

- Mas, na sua opinião é importante que as escolas vivam num clima de verdadeira 
cidadania? 
- Se calhar o mais importante é dar-lhes espírito crítico porque é preciso reflectir sobre as 
coisas e desde há quinze anos para cá, sobretudo. O manual que adoptámos aqui na escola, 
embora tenha sido o manual que usamos porque ainda não tivemos hipótese de adoptar. 
Vamos começar para o ano, na medida em que o manual tem uma certa vida, um certo 
tempo de vida, e a escola só começou há dois anos, é muito nova. Então neste espaço 
limitado acontece uma coisa curiosa: no ano passado, a nossa área-escola trabalhou a 
solidariedade e ambiente, tínhamos equipas de meninos, diárias, em que cada turma se 
encarregava diariamente da manutenção do ambiente da escola. A solidariedade pensámos 
desenvolvê-la em muitíssimas actividades que realizámos. Uma delas foi uma tômbola 
solidária, cujo produto reverteu para a obra do Gaiato. Este ano era para continuarmos a 
trabalhar para a mesma obra, mas como Timor se impôs , hoje mesmo vai a Conselho 
pedagógico, pela minha voz, o pedido do meu departamento curricular de transferir o 
produto da tômbola que vamos fazer na 3a semana. Claro que depende hoje da aprovação 
do conselho pedagógico. Já levo hoje o projecto e vamos depositar na conta que está aberta 
para o efeito, os alunos vão colaborar, já estamos a tratar das rifinhas. São coisas que dão 
muito trabalho mas que de facto são valores que vão ficar. 

- É realmente uma pessoa muito dinâmica e que se empenha naquilo que faz! 
- Sim, e isso é muito importante, muito importante. Por exemplo, eu hoje não considero 
que perdi a minha aula, pelo contrário, eles estiveram a escolher gravuras, aqui os alunos 
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são todos de um meio rural, ainda não têm revistas e jornais, alguns trouxeram, mas foram 
só dois ou três, numa turma de vinte e seis alunos! Curioso é que todos procuram escolher 
gravuras, recortá-las... e estão lá expostas na sala, foi o nosso trabalho, não considero que 
perdi, pelo contrário, os alunos debruçaram-se sobre aquilo que estavam a fazer com um 
empenhamento total (enfatiza). Como não acabámos, porque o tempo não chegou, tive seis 
voluntários que se disponibilizaram para ficar comigo no intervalo, qvie era o intervalo 
grande. Claro que amanhã dou-lhes um rebuçadinho ou outra coisa qualquer porque acho 
que se deve reforçar. Acho que é um dos nossos erros. Muitas vezes não fazemos um 
ensino positivo, não usamos o reforço positivo, só sabemos dizer mal dos meninos, 
utilizamos os cadernos para nos queixarmos, usamos o teste também para dizer... e todos 
nós gostamos da nossa auto-estima por cima e não por baixo. Portanto se isso funciona 
connosco porque é que não há-de funcionar com eles?!... Bem, basta olhar para trás para o 
nosso percurso de criança, de adolescente, de jovens e vermos quanto nos desgostaram as 
coisas negativas que passaram por nós... 

- Considera que ainda há muitos professores que só chamam os pais à escola para lhes 
dizerem mal dos meninos? 
- Exactamente. Penso que ainda há muita gente desatinada, passe a expressão... que ainda 
não encontrou aquilo que eu dizia à bocadinho que é o tal equilíbrio de fazer equipa com 
os miúdos. Nós fazemos com os miúdos tudo (salienta) desde que estejamos disponíveis 
para... (destaca), desde que não os humilhemos. Eu também castigo os meus alunos, e 
também às vezes lhes dou uma frasezinha de castigo para eles escreverem não sei quantas 
vezes, outras vezes, sei lá ... 

- Educar, parece-me ser isso mesmo... 
- Foi assim que eu fiz com os meus filhos. 

- Parece-lhe que hoje essa tarefa (de educar) é mais complexa? 
- Educar hoje é complicado. "Educar hoje" é sempre uma questão que ponho a mim 
própria desde 1974. O que é que eu estava a fazer na escola? nunca estive só a transmitir 
conhecimentos, embora saiba que era muito mais transmissora, mas sempre gostei muito 
de fazer dos meus alunos muito meus companheiros... 

- Mas que diferenças salientaria entre a outra escola e a de hoje? 
- Transmitiam-se conhecimentos mas também valores. Hoje os valores são muito ténues, 
hoje é obrigatório, é necessário, é urgente (destaca) tão urgente transmitir valores e atitudes 
como transmitir conhecimentos, e agora até vou dizer uma coisa* embora possa considerar 
uma grande barbaridade, é mais importante um saber estar (salienta), atitudes, valores 
(enfatizando) do que propriamente conhecimentos porque estes esquecem rapidamente, a 
quem tiver memória curta. Mas, depois, mais tarde eles voltam a pegar e as atitudes e 
valores vão marcá-los desde aqui até morrerem. 

- É isso que também espera na formação!... 
- Voltando à formação... esta formação contínua como já disse mais atrás, estou de acordo 
e em desacordo. 
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- Tem feito formação neste Centro? 
- Sim, procurei Dificuldades de Aprendizagem, procurei Pedagogia Diferenciada, a 
Colocação de Voz na Sala de Aula porque eu sinto que, pela maneira de ser me altero. 
Agora uso um código que funciona muito com os miúdos. Quando alguém está a fazer 
barulho eu levanto um braço e deixo de falar e vão todos fazendo exactamente o mesmo, 
mesmo que estejam em grupo e em cada grupo há sempre um responsável encarregue. 

- Mas que boa ideia!... 
- Estas coisas vão funcionando e quando a gente se dá conta está tudo calado e consigo 
controlar a minha própria voz, que já está rouca e desgastada por estes anos todos. 

- Mas, quando se inscreve nas acções tem sido chamada para as primeiras opções? 
- Ora, então vamos pôr aí a questão. A questão foi esta: a primeira vez que eu me inscrevi, 
exactamente... eu sei que um dos códigos do Centro é nós termos que pôr várias opções... 
Mas, não estou rninirnamente interessada em escolher outra ou outras acções para além de 
uma ou duas que pretenda, não é? E então aconteceu uma coisa muito interessante, foi por 
isso que há bocado disse que de facto tive um embate?, ou seja, inscrevi-me exactamente 
na acção da Voz na Sala de Aula e não fui seleccionada, mas fui seleccionada para 
Demografia Histórica em que não estava minimamente interessada, até pela forma como as 
coisas depois correram e pelos comentários das colegas. 

- Mas tinha-se inscrito nessa acção? 
- Não, não me inscrevi, empurraram-me para lá e então escrevi uma carta, exactamente ao 
Centro, dizendo que não estava interessada, talvez com uma arrogância, mas era aquilo que 
eu sentia, e aquilo que eu sentir não mando recado por ninguém... Escrevi preto no branco 
e não fui lá dizer. A maior parte das pessoas vão e dizem, e depois dizem: eu até disse isto 
e mais aquilo. Não ( um não forte) está lá a carta arquivada em que eu digo que não estou 
nem em idade cronológica nem em altura da carreira para me empurrarem seja para onde 
for. Devo ir para aquilo que sinto como necessidade. Depois sofri as consequências, não 
é? mas... fiz depois, tenho sempre feito aquilo de que tenho gostado... 

- Que consequências, se quiser falar disso... 
Acabou por frequentar a acção que pretendia ou não? 
- A de Demografia Histórica, nem pensar! O pior é que eu nessa altura estava a precisar de 
créditos ... 

- E como resolveu o problema? 
- Muito bem!... Estava a fazer uma terapia e invoquei essa situação porque o horário da 
outra coincidia e aí eu podia ir e a esta não. 

- E aí o Centro passou-lhe uma declaração?! 
- Exactamente. 

- Mas disse há pouco que sofreu as consequências? 
- Ora bem, o comportamento do Centro tem sido espectacular... Empurrada é que não vou. 
Não sou capaz de fazer uma "peixeirada", escrevo e pronto. Muitos vão porque precisam 
de créditos e isso é legítimo. Eu vou-lhe dizer uma coisa: neste momento, não preciso de 
créditos e estou a frequentar uma acção que dá dois créditos, de cinquenta horas que é 
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"Educar para a Cidadania I Indisciplina", e é engraçado que este tema me atraía até porque 
este ano fiz aqui na escola, em Setembro, uma reflexão com os nossos colegas, (às vezes 
fazemos algumas reflexões e uma delas foi exactamente sobre... ligada à temática mas com 
uma orientação completamente diferente e a temática era "in" e coloquei entre parêntesis 
disciplina, porque eu considero que a indisciplina é algo que incomoda muito e por isso 
nós nos preocupamos muito, mas é algo que é raro.) Temos todos os dias vinte e muitos 
alunos bonitos a portarem-se bem e nem damos conta e se houver um que num dia nos 
arrelie é um trinta e um, não é? Então fizemos essa acção (in)disciplina na escola para 
prevenção e remediação. Claro que eu não tinha, nem tenho nunca uma lista de 
comportamentos perturbadores nem uma de soluções. Mas penso que aos colegas... (lá está 
o tal reforço), os encaminhei para a auto-gestão da indisciplina. 

- Então, a colega está a frequentar uma acção no Centro com esta temática e a partir daí 
surgiu esta ideia de dinamizar esta na sua escola, é assim? 
- Estou a acabá-la. 

- Mas quando vem para o local de trabalho partilha com os colegas da escola essa 
problemática... 
- Eu já tinha isto pensado há um ano. 

- Mas é já costume dinamizar esse tipo de formação na escola? 
- Há determinadas coisas que eu costumo trabalhar com os meus colegas, por exemplo, já... 
o ano passado, quando eu vim para a escola partilhei com os colegas algo sobre 
Dificuldades de Aprendizagem para que os colegas estivessem bastante prevenidos sobre 
que às vezes o aluno faz isto ou faz aquilo, escreve mal sem culpa nenhuma, dar-lhes a 
ideia que há uma percentagem de 15% de pessoas que têm dificuldades de aprendizagem e 
que são tão inteligentes ou mais que a maioria, mas têm aquele handicap, explicar-lhes 
como aquilo funciona... 

- Essa formação decorre em que altura do ano, tem momentos específicos? 
- Fizemos uma acção em Setembro, numa tardinha.. 

- Costuma convidar os colegas ou.... 
- Sim, sim é por convite. Reunimo-nos cerca de uns vinte numa sala cá da escola, depois 
reflectimos sobre o professor partindo daquela frase de Jennifer Nias que diz que "o 
professor é a pessoa e uma parte da pessoa é o professor" e depois eu acrescento apessoa é 
que faz a diferença (sublinha). E porque reflectimos exactamente sobre isso, os altos e 
baixos da nossa carreira, porque nós temos fases em que desinvestimos, temos outras em 
que investimos, o que me fez mudar de escola, se eu morava a vinte metros?!... (Moro nas 
traseiras da outra) escola. Exactamente porque estava a desincentivar, estava a desinvestir 
e queria ter a certeza se isto era comigo se era com alguma coisa que se estava a passar 
porque eu estava mesmo... desiludida. Então vim para aqui e acho que o bicho começou 
outra vez a morder-me. 

- Muito bonito... 
- Depois reflectimos sobre... e houve um colega que sugeriu que falássemos sobre atitudes 
e valores. Então, mais tarde, na Páscoa, fizemos aqui as avaliações e de tarde fizemos essa 
reflexão sobre atitudes e valores. 
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- Então, os colegas aderem facilmente! 
- Trabalha-se em grupos, discute-se, temos ali uma pastinha com toda essa formação, com 
todos esses elementos com documentação, com tudo. 

- E o que pensa a colega desse tipo de formação? 
- Eu acho que essa é a verdadeira formação, acho que era mesmo isso que deveria ser, 
centrada na escola, e sinto que os colegas reagem muito bem à nossa reflexão, àquilo que 
discutimos. 

- É só a colega que costuma dinamizar e animar esses espaços/tempos ou há outros 
colegas que também gostam de partilhar o que já sabem? 

- Aqui na escola.... por isso quando vou para a formação eu já pensei muito nas coisas. 
Essa da (in) disciplina já ando a pensar nela há muitos e muitos anos, por isso é que a 
procuro também como formanda para ver os caminhos que há, as perspectivas, não é? E 
tem graça que coincidiu eu reflectir aqui mas com uma orientação completamente diferente 
(refere-se à acção que está a frequentar no Centro de Formação) e é também engraçado 
porque há aqui na escola uma colega que está a fazer essa acção de formação e que me 
manifestou exactamente isso, que considerou a forma, a perspectiva, a abordagem feita por 
mim é mais prática e divertida que é capaz de a tornar mais interessante. Fiquei contente 
por isso, o que não invalida que eu esteja a receber imensos ensinamentos naquela acção. 
Só que há uma coisa muito curiosa naquela acção: estão treze colegas em formação que 
são de uma escola secundária e nitidamente... foram obrigados porque são professores que 
normalmente trabalham à noite, (a formação é pós-laboral), e eles não tinham acções e 
precisavam de créditos e vê-se nitidamente que estavam interessados em que se passasse a 
declaração e se lhes dessem os créditos. Foi um "boicote", foram terríveis (salienta) as 
primeiras sessões, uma coisa terrível! E as coisas foram tão graves que nessa acção houve 
uma colega que disse que só os do secundário é que eram bons professores, que 
desculpassem os outros se alguma vez os estava a ofender (risos... risos) e eu não cheguei a 
reagir porque tenho uma forma de pensar que me diz assim, não me ofende quem quer mas 
só quem pode. As incongruências eram tantas da boca de determinada pessoa que 
realmente não valia a pena estar a contestar, não valia a pena! 

- Vê-se que a colega gosta daquilo que faz, gosta de partilhar o seu saber com outras 
pessoas, já alguma vez foi formadora do programa "Foco" ou noutra instituição de 
formação? 
- Não, nunca pensei, porque acho... 

- Sabe que actualmente é mais fácil acreditar acções nas modalidades de círculos de 
estudo, oficinas de formação, estágio, projecto que há uns anos atrás. Nunca pensou 
apresentar um projecto de uma acção ao Centro de Formação para ser desenvolvido aqui na 
escola ou noutra escola? 
- Eu nunca pensei nisso. A colega formadora com quem estou a fazer formação já foi 
minha delegada de grupo e eu já fui delegada dela e já me desafiou muitas vezes para eu... 
pronto, apresentar uma acção mas não está nos meus horizontes, não é? 
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- Mas qual é a razão? 
- Há coisas... que me irritam, os papéis... tudo muito formal e eu não sou uma pessoa de 
coisas muito formais e isso irrita-me, irrita-me (destaca fortemente) e depois desconsola-
me eu sou mais uma pessoa de acção do que uma pessoa de formalismos. 

- E se fosse em colaboração com outra(s) pessoas(as)? 
- Era um bocado complicado. Digo-lhe uma coisa quando começaram estes novos 
programas, esta mudança, tudo isto aqui, há bastantes anos, eu fiz três dias de formação na 
escola, três dias seguidos e fui muito criticada, e havia muito trabalho e as coisas... (sabe 
que nas escolas mais antigas já têm feudos instalados) e não sei quê... e depois, claro, como 
aquilo dava certificado, não é? Toda a gente pedia o certificado, telefonavam-me a saber 
verdadeiramente o título da acção, e aquilo e isto... e eu jurei que nunca mais fazia 
formação na minha vida a ninguém, quer dizer, a ninguém (risos...), mas quando vim para 
esta escola, acho que as coisas, não sei... 
- Mexiam.... 
- É. Exactamente. Toda a vida tenho feito leituras, toda a vida tenho escrito coisas, toda a 
vida... 

- Então qualquer dia ainda vai desenvolver aqui na escola uma acção, mais prolongada no 
tempo. 
- Não. Estou a pensar na motivação. Tenho um projectozito que vou desenvolver. No ano 
passado comecei mas não fui capaz de o pôr em prática porque não tinha tempo, eram 
problemas, Necessidades Educativas Especiais, quer dizer... e trabalhar com esses alunos. 
É isso, trabalhar com eles, ligado aos professores do ensino especial mais dois ou três 
colegas que realmente possamos fazer... digamos um perfil comportamental daqueles 
alunos que são mais indicados com mais dificuldades de aprendizagem, aqueles que fazem 
as omissões, inversões... na escrita e que imediatamente a gente detecta como tendo 
disgrafias ou dislexias. Quero estar ligada a uma coisa dessas, mas sem muitos proformas, 
porque se me começam a mandar escrever muita coisa e não sei quê, e fazer muitos 
projectos e a ter que delinear muitos objectivos, intervenientes e mais não sei quê... isso já 
complica! 

- Mas está decidida a apresentá-lo? 
- Eu estou a pensar desenvolvê-lo aqui na escola. 

- Mas, quando falou, se me começam a exigir isto e aquilo... 
- Pronto, nós temos que dar contas. 

- Contas, a quem, à escola? 
- Não, eu aqui não tenho problemas nenhuns (risos). À escola tenho de dar conta das três 
horas que me foram atribuídas para um projecto, não é? Tem de estar fundamentado o 
projecto, e eu tenho que trabalhar com os meninos e mais algumas colegas, não é? E eu 
isso vou fazer. Agora se me começam a querer muito mais mapas de... e resultados e mais 
não sei quê... Eu acho é que tem de funcionar, é aqui. Não me peçam para quantificar 
porque eu isso para quantificar coisas (salienta)... começo logo a perder o interesse!... 

- E não pensou que se fosse através do Foco as colegas poderiam ter acesso aos créditos? 
- Não, não, não, não acredito muito. 
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- Para si o que é um bom formador(a)? 
- Um bom formador (pensa) será aquele que é capaz... de ouvir, de contrapor, de 
encaminhar, de dar as suas perspectivas mas também (salienta)... capaz de, por hosmose, 
levar alguma coisa, porque eu penso que os formadores levam muito de nós, não é? 

- Sim, sim, concordo... nós estamos sempre a aprender. 
- Sim, claro nós estamos sempre, sempre a aprender, nós também aprendemos com os 
alunos novas maneiras de estar. Na acção que eu estou a frequentar, neste momento, 
também digo o mesmo. Aquilo que eu mais tenho aprendido não tem a ver com o 270, 
sobre a indisciplina, também está lá, dá outra abertura, mas não tem só a ver com isso, tem 
muito mais a ver, eu estou a ver mais com a postura que as pessoas têm sobre a 
indisciplina. Estou muito mais a ver a postura que as pessoas têm perante o formador que 
estão ali mesmo para questionar, que estão ali para... às vezes, alguns, nem todos, para 
porem... mas chegam à resposta também, não é quando menos esperam porque é muito 
curioso, o formador tem que ouvir e ouvir muito, tem de ter um estômago muito elástico, 
mas quando chegar a hora, tem que..., não é? 

- E o que é para si um mau formador? 
- São acções muito expositivas, mas que têm muito trabalho de preparação não é? E depois 
debate, o que eu acho mais proveitoso na formação é o trabalho de grupo. E exactamente 
aquilo que os professores de escolas diferentes dizem, como pôr a nossa experiência em 
comum, como aquilo que nós perante um texto, quando temos que experimentar, eu acho 
que o bom senso (destaca), por isso é que eu orientei a minha acção, acho que o bom senso 
tem de estar primeiro, primeiro que tudo que tudo, que tudo, que tudo, tudo... é sempre 
primeiro. Por isso é que eu acho que não deve haver conselhos disciplinares porque eu 
penso, uma coisa tremenda se calhar, estou a pensar terrivelmente, mas penso que quando 
se chega a conselhos disciplinares já toda a gente perdeu a razão, já ninguém a tem e já 
ninguém está a agir de boa ... eu até já não digo de boa fé, quer dizer, sem ser de cabeça 
quente e as pessoas exigem por exemplo que o menino seja castigado e esqueçemo-nos do 
menino e o menino vai ser humilhado ou então vai assumir a outra parte da questão, que é 
esta, vai assumir o papel de estrela que até deu na cara da professora ou até lhe furou os 
pneus e até foi três dias para casa, eh!... eh!... mas é o leão cá do sítio. Não é isso que nós 
queremos na formação que nós damos aos nossos meninos. Portanto bom senso, bom 
senso, bom senso, bom senso, bom senso_(reforça a ideia). Muitas vezes fazemos de conta 
que não vemos. E é a melhor, a melhor teoria, se calhar para certas coisas. Depende das 
coisas, se já passaram de uma determinada fronteira que nós colocamos para nós e para 
eles. 
Penso que tudo isto tem a ver com a personalidade do professor, da maneira como o 
professor está, porque às vezes aquilo que é indisciplina para mim pode não ser para si, 
porque se um professor põe os pés em cima da carteira, se o aluno puser já não é 
indisciplina para ele. Nós aprendemos muito por referencias, aprendemos muito por 
imitação. Nós não nos podemos esquecer de duas coisas que há na formação das crianças 
que é a moldagem e a modelagem, eu vi isso quando eduquei os meus filhos. A família, a 
escola e a sociedade vai o moldando e ele vai fazer o trabalho de se adaptar, na modelagem 
nós somos o modelo (fala pausadamente) e temos que ser um "modelo credível" porque se 
não o formos escusamos de estar atentos, não é? Ó menino estás mal dispostinho? (altera a 
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voz) Não (voz forte)! Há um dia em que um aluno está triste e que não é o costume dele, 
há aí alguma coisa, o que se passa? Estar atento. 

- Mas vocês têm tantos alunos!... É um obstáculo? 
- Eu por acaso não me posso queixar, estou só com uma turma (risos) mas já tive onze, já 
tive o horário completo. Como sou coordenadora, só tenho uma turma e pela idade só 
tenho catorze horas. Mas a maioria dos colegas têm quatro turmas, a maioria!... Mas há 
coisas muito curiosas, lá está, faz parte da minha listagem de coisas simples que um 
professor possa fazer. Um professor sentado, Deus me livre... não está lá a fazer nada, é 
mais um que está lá, portanto... até escusava de haver cadeira para o professor. O professor 
tem que estar activo dentro da sala porque os miúdos que copiam do quadro copiam mal e 
ficam ao mesmo tempo sem saber! Então se o professor estiver sempre a girar, metade da 
indisciplina está resolvida e estão mesmo a trabalhar. Outra coisa, que eu propus na escola 
era colocar os miúdos em "u" mas não foi possível, bem levamos ao pedagógico mas o 
conceito não passou, os professores não foram por aí, foi uma das minhas propostas... 

- Será que os professores têm dificuldade em se afastar do tipo de aula magistral? 
- Eu acho que as pessoas se sentem mais seguras seguindo por aí. Acham que a 
indisciplina, (por um lado, há uma coisa que eu acho, se uma pessoa não se sentir segura é 
preferível trabalhar com segurança), se resolve em dar aulas tradicionais, apesar de tudo. 
Eu também não comecei logo assim, comecei com pequenas experiências, não é?... 
Também já trabalhei com o Movimento da Escola Moderna, trabalhei em pesquisa, por 
investigação, foi uma coisa extraordinária... aquele programa do Ensino Recorrente foi 
fantástico, dar aquela Formação Complementar, acho que foi uma maravilha e o facto de 
estarmos duas professoras a trabalharmos juntas! Também já trabalhei em Lourenço 
Marques com tudo o que ia ser polícia e foi promovido a chefe e sub-chefes, (fizeram os 
antigos 5o, 6o e T anos connosco), quer dizer com um grupo de professores que 
trabalhámos voluntariamente. Éramos antigos alunos da Associação Académica e 
trabalhámos no tempo do prof. Veiga Simão e o Dr. Almeida Santos também e algumas 
pessoas que trabalharam assim, trabalhávamos de amor e graça e com os polícias brancos, 
pretos, indianos ... Foi uma aprendizagem bastante interessante, foi muito bom. Já trabalhei 
com esses garotos que abandonaram a escolaridade e que têm 15, 16 anos e ao mesmo 
tempo até tive uma coisa também fantástica como esta: ter pai e mãe nas minhas turmas à 
noite e ter os filhos como alunos de dia. 

- Gosta mesmo da sua profissão! 
- É a minha paixão. Sabe que parar é morrer e por isso não se pode ficar parado porque é 
mesmo morrer e por isso aprendemos imenso e é pior morrer de espírito do que morrer 
fisicamente! 

- Então se lhe fosse dada a oportunidade de mudar de profissão... 
- Não, eu tinha de ser mesmo professora, não podia ter sido outra coisa, não posso viver 
sem garotos. 

- Agora é professora numa escola nova, bonita, têm a nova gestão? 
- Sim e com uma Presidente extraordinária. 
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- E o projecto educativo, quem são os seus intervenientes? 
- Ora bem, o projecto educativo partiu da comunidade educativa, quem trabalhou nele mais 
directamente foram três colegas, uma não está cá, portanto isto é por grupos, não é? Por 
exemplo eu trabalhei no Regulamento Interno com uma dessas colegas que aqui está e com 
outra que é coordenadora dos directores de turma. Trabalhámos na feitura do Regimento 
do Conselho Pedagógico que vai ser apresentado hoje e os regimentos para os 
departamentos curriculares, juntámo-nos, os coordenadores, e fizemos o tronco comum. 
Ora eu penso que o professor é exactamente para unir e não para desunir. As pessoas que 
trabalharam no projecto propriamente dito foram três colegas. 

- Mas só foram professores a elaborar o projecto? 
- Pronto, nós temos na Assembleia de Escola tudo o que a legislação prevê, excepto alunos 
porque os nossos... o nosso Conselho Pedagógico tem a representação dos pais e do 
pessoal não docente, temos. Agora no Projecto Educativo, há sempre alguém que tem de 
desbravar o caminho e foram então três colegas, não é? e agora ele está... andar, sim está a 
andar. Antes de acabarmos o ano lectivo passado foi apresentado, foi trabalhado nos 
grupos, foram dadas achegas, o projecto é algo vivo. 

- Trabalhou sempre com Projecto Educativo? Nota alguma mudança ultimamente? 
- Ora bom, vamos lá ver, sabe que nós andámos muito mais ligados ao planos anuais. Mas 
noto, nota-se, nota-se... mudança, acho que sim, agora há um projecto para tudo, um 
projecto para tudo, agora eu sou coordenadora deste projecto (enquanto fala retira da pasta 
projectos já passados a computador), mas eu não quero projectos que passem disto, 
actividades, objectivos, intervenientes, local, data, materiais, coordenação, divulgação, etc., 
etc., não me meto em mais coisas (voz reforçada). 

- Muito bem, vê-se que é uma escola com projectos! 
- Este (vai folheando...) é outro projecto que nós temos, aglutinador da escola toda. De 
português temos outro que é das quadras de natal, há outro das quadras de S. Martinho, 
este aqui... Esta Escola solidária por Timor que vai ser realizado agora, isto se o 
pedagógico aprovar, caso não aprove... 

- Mas tem aqui escrito, toda a comunidade educativa.... 
- São os pais, alunos, funcionários, toda a gente. Também temos na nossa assembleia de 
Escola o Presidente da Junta de Freguesia, é uma pessoa fantástica, sempre que nós 
pedimos quer seja através da associação de pais, por exemplo, a senhora que é a Presidente 
da Associação de Pais e que também está na assembleia de Escola trouxe um dia através do 
Presidente da Junta uns pauzinhos e tudo o que é preciso aí para umas arvorezinhas e para 
isto e para aquilo, quer dizer, há um intercâmbio, não há é uma certa disponibilidade para 
se estar, mas sinto que quer o Vereador da Cultura quer o próprio Presidente da Câmara 
quer um funcionário que faz parte da Associação de Pais quer o Presidente da Junta, há 
uma unidade, as pessoas estão sempre... a escola é muito pequena, o meio é pequeno, 
digamos, eu acho que há agora o que eu digo é que há uma coisa fantástica e que poucas 
escolas se poderão gabar de ter uma grande Assembleia de Escola que funcione tão 
harmoniosamente, acho que sim. 
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- Há outras escolas agrupadas a esta? 
- Não, não queremos. Quando estiver tudo em agrupamento, tudo bem, eu até sei que há 
uma escola do Io Ciclo que queria estar agrupada aqui e não aonde pertence. 

- Quantos professores estão nesta escola? 
- Somos setenta e sete. É o primeiro ano que temos o 9°ano. 

- Mas, continuando com os agrupamentos, pensa que há vantagens no agrupamento na 
vertical? 
- Acho, acho muito importante e o problema é nós estarmos completamente divorciados, é 
engraçado que o representante da Associação de Pais que está no Conselho Pedagógico é 
uma professora do Io Ciclo e sinto que ela está, pronto, ela sente que leva alguma coisa e 
nós sabemos que também recebemos alguma coisa dela. Uma coisa que eu também acho 
bem nos departamentos curriculares, embora eu sinta que vai causar alguma dificuldade, é 
por exemplo, eu sou do departamento curricular de Língua Portuguesa cá da escola e conto 
com quem? Com o 5o, 6o, T 8o e 9o anos, não é? Mas sinto que talvez nós consigamos fazer 
uma articulação... na vertical, se já estivemos a ver o que eles dão, o que nós damos, o que 
podemos dar até de uma forma mais ligeira para ver se perdemos aquele papão de 
dizermos que os programas são extensos, que não se conseguem dar. O importante, no caso 
da minha área curricular é sempre possível dar-se o programa, depende da dinâmica criada 
e o saber por onde se caminha... 

- Pensa então que futuramente com os agrupamentos na vertical se diluem muitos 
problemas, nomeadamente a culpabilização dos professores dos vários ciclos? 
- Sim, nós culpabilizamos o Io ciclo, o 3o ciclo culpabiliza-nos a nós e o secundário culpa 

- Acha que o Centro de Formação ao destinar certas acções para públicos específicos 
- Acho isso muito importante e interessante. Quando eu estive na acção de Pedagógica 
Diferenciada para a sequência da acção "Dificuldades de Aprendizagem", a formadora era 
a mesma e exactamente aí tínhamos desde educadoras até professores do secundário e era 
engraçado porque algumas educadoras tinham sido minhas alunas (sorri) e colegas do Io 

ciclo, 2o 3o e secundário. 

- Mas é interessante... 
- É interessante porque nem que seja pela negativa, para nós vermos que alguns colegas do 
secundário dizerem-nos, isto é para vocês fazerem (pronuncia lentamente) quando eles 
chegam à nossa mão, isso já não se... já não é substantivo, já não é e eu disse, por acaso é 
aí que está o erro, por acaso a colega do secundário estava a trabalhar no meu grupo, é esse 
o vosso erro, até há uma fichinha para os miúdos do 12° ano, para os correctores terem 
conhecimento de que não podem descontar pontuação, este ano já funcionou assim, assim 
e assim, então é porque não tem cura, isso não tem cura, os alunos não têm culpa, 
portanto... 
Eu acho que nos ajudamos uns aos outros, esclarecemo-nos, ficamos a saber o que se passa 
nos outros ciclos, é exactamente isto, mas também aprendemos, o que eu "aprendi" na 
secundária é que nós não prestamos para nada, só o secundário é que é válido. Por acaso eu 
costumo tirar o meu chapéu aos professores do Io ciclo porque não conheço talvez muito 
bem o trabalho dos educadores porque nos Jardins-Escolas eu penso já o esquema corporal, 
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a postura, tudo isso é trabalhado e depois as crianças quando chegam à Pré-Primária com 
aquelas cantiguinhas vão aprender letras, tá, tá , tá.... e depois chegam mais maduras ao Io 

ciclo, muito mais maduras, muito mais preparadas porque já experienciaram, já viveram. 
Depois sente-se realmente que os programas são para dar e pronto e pronto. Sinto que há 
muitas resistências, não quero dizer que não haja no ensino secundário professores 
altamente interessados, motivados. Agora o que se nota é que de facto consideram-se um 
bocado mestres. Portanto eu também sei que as faculdades hoje se calhar já preparam 
melhor que há uns anos, não é melhor, já preparam de uma maneira mais adequada, se 
calhar... para já eu tenho encontrado colegas com quem tenho trabalhado, bem jovens e que 
afinal tiveram a Faculdade que eu tive!... 

- Então parece-lhe que pouca coisa mudou? 
- Exactamente, pouca coisa mudou, os professores dão uma bibliografia e... pronto, no meu 
tempo faziam-se sebentas, eu até fiz algumas, fiz três sozinha .O que acontece hoje é uma 
coisa curiosa é que hoje não há sebentas, há uma bibliografia e depois o que é que as 
pessoas fazem? Tiram aquelas fotocópias e fazem delas uma sebenta. 

- Mas, voltando à formação contínua de professores e educadores, é frequente o Centro 
contactar aqui a escola? Que tipo de contactos? 
- Tenho conhecimento que sim, ainda no final do ano lectivo nos pediram para nós 
fazermos..., a nossa Presidente é elemento do próprio Centro, mas seja que não seja ela 
traz... ela traz a questão que é sempre a necessidade que nós sentimos e nós pusemos uma 
que era ligada à "implementação do 115", outra que nós pusemos como representando... 
digamos uma vontade da comunidade escolar era o projecto educativo. 

- É costume vocês reunirem para tratarem desses assuntos? 
- Nós reunimos através dos departamentos, através dos departamentos de grupos. 

- Reúnem e depois a Presidente envia as vossas sugestões? 
- Exactamente. 

- E os colegas não frequentam o Centro? 
- É a necessidade que as pessoas têm de fazer formação que as leva depois a contactar o 
Centro, a nível individual, claro está. 

- E chega correspondência? 
- Até já recebemos aquele manualzinho (refere-se à brochura com as acções realizadas e 
respectiva avaliação interna). 
Agora tudo que diga respeito à comunicação professores/Centro vai tudo pela escola. 

- Acha que no plano de formação está patente a participação dos verdadeiros interessados? 
Ou são os formadores que apresentam os projectos que limitam a oferta do Centro? 
- Eu penso que se calhar em parte, é muito difícil haver uma correspondência entre as 
necessidades das pessoas, e às vezes também há muitos lirismos das pessoas, aqueles 
lirismos das pessoas dizerem "eu gostava disto" e depois eles arranjarem e entretanto 
desistirem. Tudo isso é um bocado complicado, às vezes as colegas já mudaram de escola e 
outras coisas assim. Tudo isso é um bocado complicado. 
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- Quanto a si, que futuro está reservado à formação contínua? 
- Eu defendo que o actual modelo tenha de ser remodelado, morrer não deve e não deve só 
pelas pequenas razões que eu pus, que era exactamente isto, que mais não seja para 
empurrar quem não quiser, pronto, embora eu ache... pronto, digamos que o pior dos 
remédios é o pior dos remédios, mas pronto. 

- É um mal necessário? 
- Pronto, é exactamente isso, é um remédio mauzinho de tomar, mas defendo serem as 
acções mais centradas na escola. Gosto mais da prata da casa porque assim nós discutimos 
com mais à vontade e os papéis aí estão. Nós fazemos sempre trabalho de grupo e nesse 
trabalho de grupo vê-se aquilo o que as pessoas pensam para este meio. 

- Ao longo desta nossa conversa vi que nesta escola se discute e se faz formação noutro 
modelo que não o Foco, é só a colega o "motor" dessa formação ou mais colegas? 
- Há mais, há mais, há aqui uma colega que está toda interessada em fazer uma acção sobre 
pesquisa e trazer alguém para pôr o projecto da biblioteca a funcionar. 

- Como defende que a formação deve ser mais centrada na escola, porque não dinamiza 
uma acção na escola, sujeita às regras do Foco, não é assim tão complicado? 
- Não, isso não, eu já tenho tantas coisas que fazer. 

- Mas pode incentivar outras colegas a apresentar o projecto e surgir como colaboradora.... 
- Eu não sou formadora de nada. 

- Acha que não?! Ou é falsa modéstia? 
- (sorri) Não, não e não. 
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- Porque optou ir para Apoio Educativo? 
- Considero a experiência de apoio educativo bastante rica e as razões que me levaram para 
esta experiência foi o facto de a minha escola ter ido várias vezes a concurso um lugar para 
professor de apoio educativo porque tinha casos, inclusive um aluno com deficiência 
mental e ninguém concorria e como terminei o 4o ano de escolaridade, pensei, pensei duas 
vezes concorro ou não concorro, será que vou gostar deste trabalho, será? Mas aceitei o 
desafio e achei que foi muito útil à minha escola, na altura fiquei em apoio na minha escola 
e numa outra, portanto descobri e achei que foi muito interessante e importante o meu 
trabalho. Depois nesse mesmo ano uma colega interessou-se também por ficar e a questão 
colocou-se neste ponto e disse-lhe, tu não tens problema nenhum, eu concorro ao 2o Ciclo 
porque eu sabia que aqui era necessário e tu ficas aqui na escola. E concorri e neste 
momento interessei-me bastante por esta... pela educação especial, pelos vistos e neste 
momento estou a apostar um pouco até do ponto de vista formativo nesta área. 

- Pode especificar um pouco mais, que tipo de formação, refere-se a um Diploma de 
Estudos Especializados (DESE)? 
- Não. Eu tenho um DESE em Administração Escolar porque é que eu fui para ali, e ainda 
por cima em Admistração Escolar. Também não ponho de lado vir a exercer funções nessa 
área porque é uma área que também me atrai. Fui Directora de Escola durante vários anos 
e acho que sim, é uma área que me atrai. Agora os apoios educativos, neste momento é 
para continuar, mas se por acaso, se as coisas surgirem ou se encaminharem eu vir a 
integrar um agrupamento eu também estou aberta. Agora eu neste momento estou a apostar 
mais naquele tipo de formação contínua não propriamente um DESE. Eu fiz concurso ao 
Mestrado na Universidade do Minho para Dificuldades de Aprendizagem, mas como os 
concorrentes são muitos, eu fiquei no n° 57. 

- Mas haverá com certeza mais oportunidades ... 
- Exactamente. 

- Então, disse que agora está interessada em enveredar pela área de educação especial? Que 
tipo de formação tem procurado? 
- Eu aproveitei foi outras acções que tinha feito, por exemplo Dificuldades de 
Aprendizagem, agora estamos a desenvolver um trabalho nessa base, aqui na escola. 

- Desculpe interromper, essas acções a que se refere foram feitas aqui neste Centro? 
- Sim, sim, fui logo das primeiras, fui logo das primeiras com a formadora X e também 
tenho ido a Seminários, Colóquios, sei lá, essas coisas assim que tratam de deficiência. Eu 
tenho ido para estar mais actualizada e tenho procurado 1er isto e aquilo, perguntar, saber 
porque realmente há questões que é preciso resolver. 
Neste momento, por exemplo, na escola e aplicando um pouco o que eu fiz na formação, 
estamos a desenvolver um projecto na escola sobre Necessidades Educativas Especiais, eu 
e outra colega. É um sub-projecto da Projecto Educativo, eu considero que estou numa 
escola privilegiada, é uma escola que abriu há três anos e que está numa fase de arranque 
ainda, não é? Só que eu acho que a nível do Conselho Directivo tem a pessoa certa no 
lugar certo e realmente tem implementado determinadas dinâmicas, mas a pouco e pouco, 
com conta, peso e medida, atendendo aos constrangimentos que tem. Eu acho realmente 
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que ela vê longe, ela e todo o grupo que lá está, não é só uma pessoa que desenvolve um 
projecto numa escola e realmente isso, pronto, tem dado um certo gozo trabalhar lá, eu 
estou contente por trabalhar lá. 

- Funcionam em agrupamento? 
- Não, eu acho que neste concelho está complicado os agrupamentos, não sei de quem 
parte a não adesão, eu já estive aqui (refere-se à escola onde está a ser feita a entrevista) 
um ano no TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária), eu tenho a experiência, 
não é? E eu acho que era óptimo, por exemplo, aqui o TEIP podia ser transformado em 
agrupamento mas eu não vejo as pessoas encaminharem por isso, eu não vejo. Ainda se 
pensou nisso, mas não me parece que haja interesse, por parte de quem não sei, não sei... 

- O TEIP é o TEIP, não é? 
- Mas acho que acabando o TEIP é uma pena porque acho uma experiência enriquecedora, 
como sabe estão associadas escolas do Io, 2o, e 3°ciclos. 

- E não tem Jardins de Infância? 
- Sim, tem também Jardins. 

- Mas voltando à sua escola, falou-me que tinha a sorte de estar numa escola privilegiada, 
refere-se ao clima de trabalho? 
- Sim, tem um bom clima de trabalho, para já fazem a festa de recepção ao professor, achei 
curioso a festa de natal, a festa do final do ano, o convívio entre a comunidade educativa 
da escola, propriamente, porque só este ano é que temos Associação de Pais e isso parece 
que não mas cria essa união entre os professores, mesmo a nível da sala dos professores há 
um bom clima. 

- Isso é muito bom! 
- A nível do trabalho do projecto que estamos a desenvolver a nível das Necessidades 
Educativas Especiais é precisamente rentabilizar essa formação que fizemos, pelo menos 
três colegas lá da escola já fizeram essa formação. 

- Fizeram-na ao mesmo tempo? 
- Não, em etapas diferentes, só que agora estamos na mesma escola e pensamos 
rentabilizar aquilo que fizemos, não é? Estamos precisamente a desenvolver esse trabalho, 
estamos a fazer agora a parte de diagnóstico, estamos a diagnosticar os casos para depois 
ver os tipos de intervenção que vamos fazer, etc., E depois como é um trabalho partilhado, 
não é, somos três a ter frequentado a mesma acção... 

- E esse projecto do qual faz parte nasceu por iniciativa de quem? 
- De nós, três professoras, apresentamos o projecto ao Conselho Pedagógico e lá está há 
essa recepção, há essa abertura. 

- As pessoas estão receptivas a que se faça alguma coisa... 
- Sim, sempre... portanto quando fazemos mesmo da parte da Direcção Executiva agora, 
não é, há aquela situação de que não se faz por fazer, tem de ser tudo devidamente 
fundamentado, da parte da Presidente Executiva ela quer saber se está bem fundamentado, 
se... pronto, que as coisas corram como deve ser, ela não parte assim para um projecto se a 
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coisa estiver meia... não sei quantos! Quer dizer vamos devagar! Ela vai devagar mas 
realmente... 

- Quem coordena o projecto? 
- Eu pensei que quem devia coordenar o projecto era a mais velha das três porque faz parte 
do quadro da escola e eu estou lá destacada, a outra colega também não faz parte do quadro 
da escola ainda e ela é única que faz, não é, e eu pensei que como ela é a única que faz... 
por uma questão de continuidade, pronto. Se for possível eu ficar para no próximo ano 
tudo bem, mas pode não ser possível, por uma questão de continuidade eu pensei melhor 
assim porque se vai fazendo aos poucos porque ainda demora um pouco a concretizar 
(sorri). A parte de diagnóstico terá de ser muito bem feita e nós começamos pelos caso que 
o director de turma nos aponta, para nos permitir fazer um trabalho fundamentado, com 
princípio, meio e fim , assim uma coisa mais estruturada e a gente espera realmente... quer 
dizer, é a tal coerência entre a teoria, não é, entre os conceitos teóricos que nós 
aprendemos, adquirimos, e agora em relação à prática, não é? 

- A acção que frequentou, para si, era mais teórica? 
- Tinha que se fazer um estudo de caso de um aluno, fazíamos um estudo prático de um 
aluno, tinha os passos todos a nível de diagnóstico que é aquilo que nós estamos a seguir à 
partida, mas que agora começa a ter impacto na escola, eu acho que a formação 
(suspende)... eu faço formação, e agora podemos entrar no tema formação. Eu faço 
formação não a pensar nos créditos, eu faço formação ligada um pouco à minha parte 
prática, àquilo que me interessa, às dificuldades que eu sinto, não é? Se houvesse uma 
acção de formação, alguma coisa que eu tivesse feito nesta área ou às vezes um livro... vou 
comprá-lo, vou lê-lo, vou ver se tem alguma coisa que me fale disto, eu vocaciono mais a 
minha formação neste sentido... no sentido de satisfazer as minhas necessidades. 

- A colega procura a formação. Mas tirando o aspecto auto-didácta da formação, as acções 
"Foco" que tem feito, têm ido de encontro às suas expectativas? 
- Aqui neste Centro? 

- Aqui ou noutro Centro. 
- Eu aqui fiz duas, fiz duas, uma ligada à Iniciação ao Computador, fiz essa e ... 

- Sentia essa necessidade? 
- Sun, sún, exactamente, eu já tinha em casa um computador, os meus filhos já mexiam e 
eu achei que era útil para mim e que podia começar a fazer as fichinhas para mim, tinham 
outra apresentação... 

- E a escola também tem computador? Têm uso? 
- Sim, tem e são usados pelos alunos e tudo, mas usados com responsabilidade, A porta 
está fechada, eu vou buscar a chave e pronto, é tudo usado desde que se responsabilizem 
pelo que estão a fazer e eu acho muito bem, acho óptimo. Aquela escola no inicio do ano 
faz reunião com os meninos e vai mentalizando os meninos que se estragou, pagou. Se foi 
sem querer é uma questão, se foi por querer é outra questão. 
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- Acha então que a formação que tem feito tem correspondido às suas expectativas? 
- Tem, tem, eu faço assim, eu fiz o DESE assim lentamente, há dois anos. Mas 
anteriormente, ligada ao Io ciclo fiz acções ligadas à parte pedagógica, ligadas ao Ensinar a 
Investigar, acções vocacionadas para a Matemática, vocacionadas para a Planificação e 
Avaliação, vocacionadas sei lá para tudo. Eu considero que fiz sempre um período 
formativo porque uma coisa que me interessa é sentir-me bem comigo e com a escola. Se 
eu me sentir bem na escola, e eu não sou daquele tipo de pessoas que chegam à escola dão 
as aulas e vão embora.... Eu gosto de me sentir bem, gosto de me sentir parte activa na 
escola, se eu lhe disser que o ano passado fui para a escola onde estou e que naquele ano 
sofri imenso (sorri) na escola... 

- Porquê? 
- Porquê... porque eu não estava integrada, porque as pessoas à partida... porque eu era do 
Io ciclo e estava no 2o ciclo, e era a primeira vez que uma professora do Io ciclo estava lá e 
havia assim uma certa indiferença comigo e mais não sei quê. E eu achei na altura 
começou-se a falar do projecto educativo e mais não sei quê e eu achei... lá está o 
problema da comunicação, que a Presidente do Directivo na altura, agora a actual 
Directora Executiva, que uma vez que faz parte da Comissão Pedagógica do Centro de 
Formação, achei que ela sabia que eu era formadora do Centro a nível do Projecto 
Educativo e eu achei que se estava a criar a dinâmica à volta disso e não sei quê... e eu 
achei que ninguém vinha falar comigo, e eu achava que se as pessoas sabiam e por outro 
lado também dizia assim "não me vou fazer oferecida", podem pensar "esta quer alguma 
coisa, está-se a fazer oferecida", quer dizer... e entretanto numa daquelas conversas 
informais de corredor, fala-se de projecto educativo e eu falei-lhe e foi assim que eu lhe 
disse, "se eu sou formadora dessa área posso dar o meu contributo". Apesar de não fazer 
parte do grupo docente efectivo, não é? Porque na escola apoiam- se muito no corpo 
docente efectivo, muito bem porque são eles que vão dar continuidade a todo um trabalho, 
não é? 

- Eu diria que às vezes as pessoas novas conseguem impor certas dinâmicas que acabam 
por perdurar, penso que podem provocar mudanças significativas, claro que poderão 
desestabilizar no início... 
- Exactamente. 

- Pela sua experiência, acha que as escolas têm conhecimento das potencialidades, isto é 
têm em conta os recursos humanos que têm? 
- Não, não têm, ela ficou muito admirada de saber que eu era a formadora do projecto 
educativo, ela não sabia. 

- Mas nunca se proporcionou, numa reunião ao falarem desse tema sentir-se à vontade 
para dizer que até tinha uma certa formação nesta área? 
- Não, acho que não, até porque eu nem recebia por lá, havia pouca informação na escola a 
meu respeito, enquanto que agora há, já tenho lá o registo biográfico, já recebo pela escola, 
muitas vezes quando chega às escolas o registo biográfico vai dizendo alguma coisa, eu era 
uma professora do Io ciclo que ia em apoio educativo, pronto e tratava dessa área, não é? 

- Se fosse professora de matemática ou outra disciplina, pensa que seria diferente? 
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- É diferente. Porque é assim, há o grupo de francês, há o grupo de inglês, o grupo de 
matemática e o grupo de português e nos apoios educativos eu cheguei lá e estava sozinha, 
outro constrangimento, eu não gosto de trabalhar sozinha e quando eu vi que estava 
sozinha eu disse, isto é complicado, eu não estou dentro da dinâmica do 2o ciclo, apesar de 
estar cá ( refere-se à escola onde se está a fazer a entrevista) há um ano, a psicóloga e a 
colega do 2o e 3o ciclo coordenavam todo o serviço, não é? Eu à partida sabia qualquer 
coisa, mas não estava bem integrada na dinâmica... senti-me um bocado sozinha, pronto. 
Entretanto o Conselho Pedagógico, acho que aponta uma colega da escola para o 2o e 3o 

ciclo, normalmente é essa colega que coordena o trabalho. Por sorte ou por azar meu 
(sorri), a colega não tinha conhecimento nenhum em termos de apoios educativos, portanto 
ela achava que eu sabia muito mais do que ela, então o pouco tempo que conversámos que 
ela tinha para os apoios educativos, aqueles pouquinhos, nós íamo-nos encontrando para 
resolver os problemas da escola e isso deu-me algum contentamento, pronto. 
Voltando ao projecto educativo eu fui abordada para ajudar no projecto educativo mas sem 
fazer parte do grupo de trabalho do projecto educativo. Dei assim umas informações sobre 
o assunto e eu vi que havia desconhecimento do que é o projecto educativo. 

- Deu essas informações a quem? 
- Ao grupo do projecto educativo. 
E na altura conversei, falei, dei umas fotocópias, portanto, informação sobre alguns 
aspectos, porque claro, estar numa reunião e dar informação sobre projecto educativo a 
quem está a zero é muito complicado. Mas eu fiz questão, seleccionei em casa o que eu 
achei realmente fundamental, só, e pensei assim, as pessoas vão começar a 1er e vão 
começar a perguntar mais... tal não aconteceu (desânimo). 

- Não leram? 
- Leram mas acharam que chegou. Eu penso que é aquela transposição, vem agora aquela 
do Io ciclo, eu estou à vontade porque noto isto, vem agora esta do Io ciclo dar-nos lições a 
nós que somos do 2o, 3o e secundário, quer dizer... 

- Acha que isso ainda perdura, esse estigma? 
- Sim, ainda hoje estava a conversar com uma colega e até pensei, se calhar esta colega era 
jeitosa até para a entrevista, porque para já ela tem do ponto vista formativo, ela tem uma 
componente formativo muito boa e tem uma opinião bastante bem formada para 
determinadas situações. E então ela dizia isto, que estava numa acção de formação sobre 
indisciplina - disciplina, que é uma colega do 2o ciclo que a está a dar e o pessoal da 
secundária está a pô-la em tolinha (risos). 

- Então o problema não se coloca só a nível de formadores do Io ciclo, também se coloca 
quando a formadora é do 2o ciclo e acção se destina a professores do 3o e secundária. 
- Sun, smi, sim, é o que eu digo, as pessoas preferem os verdadeiros doutores. 

- Mas então, pensa que as suas achegas, a sua colaboração, a sua experiência não foi tão 
útil, como esperava? 
- Não. No final do ano fizemos uma reunião, e vi que as pessoas não se chegavam, na sala 
dos professores as pessoas estavam em grupo e eu aproximei-me para saber o que se estava 
a passar e tal, eles estavam a fazer o levantamento do problema e eu disse-lhe, mas vocês 
basearam-se em quê, têm inquéritos? E responderam apressadamente "sim, sim", como 
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querendo dizer, a gente não precisa de ti, pronto. Realmente, no final do ano, convocou-se 
uma reunião a nível de professores, para já o projecto foi feito pelos professores ( ar de 
reprovação). 

- Então os professores fizeram tudo sozinhos? 
- Sim fizeram, eu considero que isso é uma semente, é o pré-projecto, digamos, é uma 
semente. Este ano, da parte da Presidente Executiva, como já disse, ela vai devagarinho, 
este ano os pais já estão a entrar, já há Comissão de Pais este ano, a autarquia também já 
vai entrando, e eu penso que o momento alto do ano passado que contribuiu para essa 
dinâmica foi por exemplo a festa do final do ano, na escola, que realmente teve o 
envolvimento da autarquia, dos pais, toda a gente colaborou, e eu acho que isso foi o 
primeiro impulso e este ano está a haver continuidade. 

- Mas há bocado falou que o projecto foi feito só com professores. 
- O não passado, o ano passado começou exactamente pelos professores, no final do ano 
fez-se a reunião, numa manhã para os colegas discutirem o projecto educativo, pronto, 
houve muita gente que achou que estava muito bem e mais não sei quê. O grupo aonde eu 
estava, não só por mim mas também por uma colega que estava a receber um DESE em 
Currículo fomos as únicas a oferecer algumas críticas que não eram destrutivas, mas a 
dizer que não estaria assim muito bem, a apontar alguns aspectos menos bem, pronto, e um 
dos aspectos foi precisamente a não participação dos pais, o estar a ser feito só pelos 
professores, que tipo de inquéritos é que havia, porque um dos problemas que se punha era 
a abertura à comunidade. Mas lá está eu acho que este meu trabalho foi positivo porque eu 
não desarmei, embora sem tentar ser intrometida, não é? E este ano eu vou fazer parte do 
grupo de trabalho do projecto educativo, pelo menos as pessoas acharam que eu o ano 
passado valia alguma coisa ou dei algum contributo nesse sentido. 

- Este já a convidaram? 
- Este ano ... não é convite, não foi convite da escola, eu tenho que dizer isto, é assim, nós 
temos no Regulamento Interno, todos os professores dão duas horas à escola, há a 
componente lectiva e não lectiva e da componente não lectiva dão duas horas à escola para 
desenvolvimento de pequenos clubes, pronto. Eu na altura tinha pensado como já estava 
nesse projecto de Necessidades Educativas Especiais que já dá muito trabalho! Mas eu 
achei que na minha componente não lectiva podia trabalhá-lo. Então eu fui falar com a 
Presidente Executiva e disse-lhe que podia ocupar essa duas horas de componente não 
lectiva no projecto educativo de escola, se eles estivessem interessados, pronto. Eu penso 
que ela gostou da ideia... que ficou contente por eu ter tomado esta atitude e... o ano 
passado o processo de comunicação, eu era nova, não conhecia, eu também não queria 
chegar lá, eu acho que foi também isso também. 

- Houve um certo receio, uma espécie de bloco de gelo! 
- Sim, aguentei, aguentei... eu sei que as pessoas estavam assim... vamos lá ver o que ela 
vai dizer... mas se eu fosse do secundário, se eu fosse... faz-me lembrar isto porque alguém 
pediu formação para a elaboração do projecto educativo que fizeram sob a forma de círculo 
de estudos, eu acho que foi, e disseram nós queremos um docente universitário que nos 
venha fazer formação, nós queremos alguém... um docente universitário, fizeram tipo 
agrupamento, com o Io ciclo, mas sem estarem agrupados, só que fizeram essa acção de 
formação em conjunto. 
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- Há muitos desses casos? 
- Só que achei curioso pedirem o tal ... 

- E veio o professor universitário? 
- Sim, veio, veio o Professor Y. Mas lá está, eu acho piada a essa curiosidade alguém que 
venha lá de cima dizer como é, de cima deles. Eu acho que comigo foi isso um 
bocadinho... acho que essa barreira está a quebrar. 

- Mas a colega também fez parte desse grupo? 
- Não tive conhecimento que esse tipo de agrupamento sugeriu que fosse daquela maneira. 

- O que é para si um projecto educativo? 
- Para mim um projecto não é um documento e o que me pareceu é que no ano passado as 
pessoas pensavam que o projecto é o documento, mas o que eu acho é que é um processo 
em construção e como processo em construção eu acho que é preciso estar constantemente 
a mexer, constantemente a ser actualizado, daí que seja necessário rever muita coisa, uma 
vez que a minha escola regista uma mobilidade do corpo docente muito grande. Daí que 
agora até ao natal, seja importante que as pessoas que estão de novo lá na escola conheçam 
o que é que já está feito e emitam a sua opinião. Porque nessa altura já começam a 
perceber o funcionamento da própria escola e os princípios que a escola tem, não é, e aí já 
podem emitir a sua opinião. Convém saber as possibilidades que os professores têm ou não 
de se envolver no projecto educativo... 

- Acredita que o projecto educativo vai mexer com a dinâmica dos professores nas suas 
aulas, na dinâmica da escola, na relação com os outros actores educativos? 
- Acho que está a ser complicado... muito complicado, neste momento eu sinto que a 
grande preocupação é escrever um documento escrito mas perceber que aquele documento 
é que vai orientar a vida da escola e a sua própria actividade!.. Aí custa um bocado, mas a 
reforma de mentalidades está pendente, demora um tempo... a processai-se, a processar-se, 
não é? E isso tem até a ver nomeadamente com a formação porque há gente que faz 
formação por créditos, quando na minha perspectiva a formação tem que existir sempre. 

- O que então para si formar ou estar em formação contínua? 
- Para mim a formação contínua é uma actualização, um aperfeiçoamento contínuo, eu 
pretendo actualizar os meus conhecimentos, porque os meus conhecimentos também 
começam a não estar actualizados, não é, e ao mesmo tempo há um aperfeiçoamento do 
ponto de vista profissional e pessoal, porque sendo pessoal é difícil separar as coisas. Para 
mim formação funciona aí, eu acho que há aspectos que se inter-relacionam e na minha 
perspectiva fazer formação só do ponto de vista pedagógico é importante mas há outros, 
muitos temas a que eu tenho aderido, ido, conversado que de uma forma indirecta vão-me 
influenciar e vão... vão fazer parte da minha formação e daquilo que eu depois... porque 
repare, a escola tem de formar para a vida os miúdos, não é, tem de formar, se... (hesita) os 
vários aspectos, os vários aspectos, eu não posso ir para a escola só com a vertente 
instrutiva. 
Há o aspecto formativo, vejo professores a conversar dentro da disciplina que estão a dar, 
vejo que organizam trabalham, eh... o que se passa mesmo comigo nos apoios educativos... 
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- Trabalha em equipa? 
- Está-se... está-se a tentar implementar esse tipo de cultura e eu penso que ele está a pegar 
este ano, o facto de haver gente nova, não é? Eu acho que também tem a ver com a 
dinâmica dos... ai como é que se chama aquilo... dos departamentos curriculares, nós 
constituímos um departamento que funciona em inter-ligação com os outros 
departamentos. 

- Mas como é que funciona, por exemplo, o caso de um aluno que precisa de apoio a 
matemática? 
- Aí funciona mais ao nível dos directores de turma, não propriamente dos departamentos. 
São os directores que fazem a ponte com os professores de apoio e nós com eles. 

- Mas então como resolvem o problema do aluno que tem dificuldades a matemática se o 
director de turma é professor de outra disciplina, como planificam o trabalho? 
- Nós não planificamos, nós estamos presentes, nós estamos presentes e ajudamos, por 
exemplo a nível de português, matemática não se põe esse problema, mas ao nível das 
línguas o problema coloca-se às vezes, não sei bem, pronto. O que eu acho a nível dos 
conteúdos vamos ver o que é essencial, é o aspecto da ajuda que eu dou, vamos ver o que é 
essencial, tendo sempre em conta os objectivos gerais de ciclo, não os de disciplina, 
pronto, é aquele caso, por exemplo, os alunos têm que saber identificar os verbos, agora 
estar a exigir a uma criança com muitas dificuldades que ele saiba que está no presente, no 
passado ou no futuro, se calhar saber os tempos verbais, se calhar isso não importante, é 
essa a nossa perspectiva. 

- E os professores da disciplina não se queixam? 
- Pronto, às vezes... já ouvi assim um ai este ano, como quem diz, tanta reunião... nós 
estamos realmente... pronto, mas elas têm sido produtivas e quando há reuniões e se sai 
das reuniões e não se fez nada, o que nós temos sentido é que há trabalho a ser organizado 
feito e que tem sido produtivo. Sabe que este período, no início do ano tem de se fazer 
mais reuniões, depois vai serenar para aumentar novamente no 3o período por causa das 
avaliações. Mas realmente as pessoas estão na reunião com qualidade, há determinados 
valores lá na escola, como pontualidade, assiduidade, responsabilidade, mas não são só 
professores, são também alunos e funcionários. 

- Há um bom clima. E isso é óptimo para uma pessoa que gosta do que faz, é verdade? 
- Sim, exactamente, eu fui para professora por opção, nunca pus outra profissão que não 
fosse ser professora, fui mesmo por opção e fui das privilegiadas porque entrei, porque 
quando na altura entraram duzentas e eu fui uma dessas, entrei no que quis. E nunca mais 
parei, fui fazer o 7o ano liceal, estive no Io ciclo, fui directora de escola mais ou menos dez 
anos, passei pelo IASE, pela Biblioteca de Escola, fui caminhando... fiz o DESE em 
Administração Escolar, porque na altura era directora e portanto surgiu-me aquela 
oportunidade e eu vi ao fazer o DESE que podia melhorar a minha prestação, o facto de ter 
conhecimentos nesta área e como directora de escola eu pensei, vou ter uma actuação 
diferente, vou ter novos conhecimentos e pronto. E na altura o bichinho do Projecto de 
Escola mexeu comigo e pensei que era uma forma de eu saber como é que isto se processa, 
de...e inscrevi-me no DESE. 
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- Regressando à formação do Centro, as acções que frequentou escolheu-as como primeira 
prioridade? 
- Sim, sim, se calhar por sorte fui chamada, se calhar por sorte. 

- A colega é formadora deste Centro, qual é a sua perspectiva de formadora? 
- Por acaso é uma experiência positiva, positiva... portanto eu sou formadora um bocado 
por, não diria por empurrão, mas quase (sorri), pronto alguém viu o meu trabalho sobre 
Projecto Educativo porque o meu trabalho do DESE foi sobre esse tema, fiz um 
levantamento, um questionário e tal e... (fala pausadamente) alguém me falou, estive no 
TEIP, onde fiz um Círculo de Estudos... 

- Foi através do Foco, como formanda ou formadora? 
- Foi como formanda, através do Centro de Formação e nesse Círculo faziam parte só 
elementos do TEIP, foi circunscrito, e nessa altura estávamos com o projecto do TEIP na 
outra escola a que estive ligada anteriormente, como professora em apoio educativo 
também (sorri), e também ninguém sabia que eu tinha formação nessa área. Eu lembro-me 
de ter ido falar com o Director do Centro, neste caso, e ter-lhe falado que tinha a formação 
nessa área e que gostaria de fazer parte do círculo de estudos, se fosse possível, pronto, foi 
possível, e dentro do que sabia realmente colaborei e foi nessa base que eu apresentei a 
minha proposta de acção de formação sobre projecto educativo. 

- E a quem destinava a sua acção? 
- Io Ciclo. 

- Só Io ciclo, porquê? 
- Sim e Jardins de Infância. Na altura não quis avançar para outros ciclos, agora se calhar 
talvez, e digo-lhe porquê porque a minha experiência no Io ciclo é grande e a dinâmica do 
2o e 3o Ciclos eu não conhecia e eu tinha de algum modo receio de entrar em seara alheia, 
digamos, e de meter alguma gafe e essa mesma se reverter contra mim, quer dizer, porque 
às vezes quando as pessoas não querem formação e quando não entendem, às vezes por um 
pequeno pormenorzinho tentam boicotar todo o meu trabalho e põe em causa a pessoa do 
formador e então aí, pensei duas vezes e disse, o que eu conheço realmente bem é o 
primeiro ciclo... 

- Dava-lhe mais segurança!... 
- Não é uma questão de segurança, para mim se calhar era o público que me dizia mais e 
com eu podia trabalhar melhor, até porque é um público extremamente carente nessa área, 
e em matéria de Gestão e Administração o Io ciclo... enquanto que os outros ciclos já têm 
experiência acumulada, nós não temos. 

- A nível de Projecto Educativo!... 
- A nível disso não, mas têm a nível de Gestão e Administração. Eu acho que a nível do Io 

ciclo há essa carência e eu tive a oportunidade de ver isso na acção de formação, tive a 
oportunidade. Por exemplo, a nível de legislação, eu vi... 

- Mas acha que os professores dos outros graus de ensino lêem a legislação? 
- Exactamente, mas porque estão em cargos, ou por dispensa lectiva ou por... (hesita) não 
sei, eu diria talvez... Ora bem... eu vi a nível de sala de professores que o pessoal não sabe, 
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ainda há dias vi uma professora que a propósito da sua subida na carreira ela estava nas 
mãos duma funcionária da secretaria (risos)... o que a funcionária dissesse ela acatava... eu 
já não confio tanto... 

- Mas isso contraria um pouco o que acabou de dizer... 
- Exactamente (risos) do pouco de vista legislativo, eu acho que eles estão... mas estou a 
referir-me ao Executivo. 

- Mas esses são "quase" obrigados a estar a par da legislação... 
- Exactamente, mas no primeiro ciclo é muito frequente não se 1er a legislação até porque o 
Io ciclo está muito dependente a Delegação Escolar. 
Ao vocacionar a minha acção para o Io ciclo e o pré-escolar, da minha experiência como 
formadora o pré-escolar está muito mais activo do que o Io ciclo, achei, achei isso na 
minha experiência que as educadoras estavam mais dentro da legislação, pressionavam 
mais, o pré-escolar estava mais vivo, questionava mais. A minha acção tinha 50% de cada 
e era curioso porque realmente estava distribuído. 

- No entanto a colega está a referir-se àqueles professores e àqueles educadores, não é? 
- Eu achei que aqueles professores e aqueles educadores se interessaram bastante pela 
temática, achei. Por exemplo em relação aos educadores eles falam em projecto educativo, 
mas tive a oportunidade de ver que não têm a noção do projecto educativo. Mas na minha 
acção aconteceu que se fez essa desmontagem, porque eles realmente confundiam, diziam 
que já tinham o projecto educativo há muito tempo, mas fez-se essa desmontagem, porque 
eles diziam que já tinham o projecto educativo há muito tempo, tinham os pais na escola há 
muito tempo e mais não sei quê, mas vi que não estávamos a falar da mesma coisa, e 
realmente chegaram à conclusão que o projecto que tinham não era o projecto educativo, 
exactamente... chegaram a essa conclusão. 

- Pode explicitar... 
- Porque eles acharam que tinham que cooperar com o Io ciclo e acharam que era 
extremamente importante essa ligação, essa sequência de ciclos... 

- Achava que os educadores e professores dialogavam, se entendiam ou pelo contrário 
havia ali cortes? 
- Havia , havia, só que eu impus na constituição de grupo determinadas condições para os 
grupos de trabalho, impus regras... tinham que ser grupos heterogéneos, como estavam 
50% de cada tinham que de distribuir e outra condição que eu coloquei era uma escola 
com o novo modelo de gestão, em que havia duas ou três educadoras e dois professores, já 
não precisar se era assim ou ao contrário, e eu achei que esses elementos não deviam estar 
juntos mas distribuídos pelos grupos, exactamente par fomentar a discussão... da vivência 
que estavam a ter na escola e acho realmente que isso foi produtivo. 

- Pelo que vejo gosta de ser formadora, nunca pensou apresentar ao Foco , por exemplo o 
projecto que está a desenvolver na escola, juntamente com as colegas, ligado às 
necessidades educativas? 
- Não, para já ainda não. A nível de formadora não, ainda não, porque já há uma formadora 
neste Centro nesta área, ela já faz formação neste Centro há vários anos e já é uma pessoa 
conhecida nessa área.... 
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- Mas refere-se às Dificuldades e Aprendizagem? 
- Sim, sim. 

- Mas as Necessidades Educativas podem ser abordadas de vários ângulos? 
- Mas o tipo de trabalho que estamos a desenvolver é com base na acção dela e portanto 
não sei até que ponto será lógico apresentar uma acção... não é? 

- Então as pessoas fizeram a acção e estão agora a tentar reproduzi-la na escola... 
- Sim, exactamente, agora é com os alunos da escola. 

- Conhece o documento do Conselho-Científico que fala das várias modalidades de 
formação,, que se chama "Contributos para as práticas centradas na escolas"? 
- Esse documento... formalmente não conheço, o que eu li, penso que é uma revista ligada 
à formação que fala disso fala disso... das diferentes modalidades. 

- A sua acção que fez no Centro decorreu em que modalidade? 
- A minha é curso, é curso. 

- Na altura quando a apresentou pensou nisso? 
- Eu acho que não, na altura apresentei e acho que hoje estou mais consciente que na altura 
(sorri). 

- Mas tem conhecimento que as várias modalidades já estão contempladas desde 92, com 
Ordenamento Jurídico da Formação Contínua, embora fosse mais difícil pôr em prática 
certas modalidades? 
- Sim, mas não havia grande divulgação, mas sei que a modalidade de curso era mais 
facilitada. 

- Mas hoje já parece ser mais fácil acreditar as oficinas, o estágio, o projecto e os círculos 
de estudos... 
- Para mim não é importante o tipo de modalidade... e até o nome, para mim o que é 
importante é o trabalho que eu faço... e quando vou para uma acção quer como formadora 
quer como formanda eu vou para trabalhar. Por exemplo a acção de formação que eu fiz, 
eu passei horas a prepará-la, como formadora e... se calhar também porque era a primeira 
vez, aquela necessidade de me sentir segura, eu levei horas, não é, eu levei horas, agora eu 
vou ver o que dá o trabalho de grupo, o que dá o trabalho cooperativo aqui na escola, se 
calhar seria interessante apresentar uma modalidade de projecto, sei lá ao nível da minha 
escola, por exemplo, não é, mas... sabe que é uma coisa importante, o 2o ano na escola 
leva-me a sentir da escola, e já conheço a escola e o ambiente que a rodeia, os professores, 
o tipo de direcção, já sei com o que posso contar e eu acho que se para o ano eu voltar a 
ficar lá... estarei mais segura, segura e mais aberta a apanhar as atitudes, até aí eu vou 
andar devagarinho. 

- O que pensa do actual modelo de formação? 
- Eu acho que enquanto o projecto educativo... eu acho que a maioria das pessoas pensam 
assim, eu preciso de três créditos e vai lá ao catálogo e vêem, esta dá x créditos, então 
como é que ela se chama, é capaz de ser interessante e tal... 
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- Discute-se formação nas escolas? 
- Não, muito pouco. Nesta escola há lá meia dúzia de professores que eu considero 
bastante profissionais, bastante profissionais, e neste momento... pronto, estamos a 
querer... como eu que digo... a querer encaixar para trabalharmos em conjunto para dar 
assim uma determinada união e haver um trabalho... coeso, exactamente, um trabalho 
coeso. Depois há os professores que chegam à escola que trabalham há meia dúzia de anos, 
que realmente... não... eh, eh, não é, e são esses , que eu às vezes me apercebo na sala dos 
professores a dizerem eu preciso de três créditos... e tal e entretanto vêem o catálogo, 
escolhem ali, é mais nessa base. Agora eu sou um bocado utópica nesse aspecto, eu acho 
que vai mudar alguma coisa com o projecto educativo, alguma coisa... Agora há muitos 
constrangimentos, nomeadamente a mobilidade do pessoal docente. Com os contratos de 
autonomia vamos ver se as escolas avançam para eles e vamos ver no que aquilo vai dar, 
porque realmente havia interesse em fixar mais os professores escola, por uma questão de 
continuidade e depois é assim para além de se conhecerem melhor, perante a prática... 
perante a prática surgem os problemas e há a possibilidade de se propor uma acção de 
formação porque já há mais gente interessada em trabalhar. 

- Partilha da opinião de muitos que dizem que a formação diz mais respeito ao Cento do 
que aos próprios professores? Como é feita a comunicação Centro-Escola e vice-versa? O 
que é tem conhecimento do que chega à escola sobre formação? 
- Se calhar... (pensa) se calhar... 
Eu penso que o Centro faz um inquérito à escola, por acaso esse inquérito nunca me 
chegou às mãos, não sei se... deve ser o executivo que o preenche e tal, não faço ideia... 
mas aí está, devia ser amplamente discutido até para as pessoas apontarem as suas 
necessidades de formação, não é? 

- Nunca teve essa oportunidade? 
- Não, não... nunca tive. É assunto pessoal, quer dizer, a formação ainda não está vista do 
ponto de vista colectivo, a formação é pessoal, isto é, o que habitual é eu procurá-la e eu 
penso que não, eu acho que a formação também faz parte do todo, também faz parte da 
escola, não é? 

- Então não se lembra de nenhuma reunião em que um dos pontos fosse discutir a 
formação? 
- Eu não, talvez a nível pedagógico, talvez a nível pedagógico... 

- Mas tem de ser divulgado o que se lá passa, não é? 
- Não, ainda não tive conhecimento de nada. 

- Então acha que o Centro envia o inquérito... e fica só por aí? 
- Sim, sim, o Centro envia a fichazinha sobre as necessidades e eu penso que só por aí, 
mais tarde chega o menu que o Centro de Associação de Escolas fornece e também chega o 
menu de outros Centros. 

- Também chega de outros Centros de Formação? 
- Sim, chega, às instituições chega. 
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- E a colega já foi fazer formação a outros Centros? 
- Eu não, não tenho ido a outros Centros, mas vejo colegas que vão, por exemplo há 
colegas da minha escola que vão a Lousada fazer formação. Porquê? Porque a área 
residência delas é mais próxima, portanto é-lhes mais fácil lá ir, é essa a questão, as 
colegas do Porto fazem a mesma coisa. 

- Não tem a ver com as suas preferências, com os formadores? 
- Não, não há esse entrusamento com a escola o que me parece a mim muito importante, a 
formação acaba quanto a mim por não ter efeitos, não é? 

- Quando refere efeitos quer dizer o quê? 
- É esse aspecto que eu ia referir, se for por exemplo à Comissão Executiva da minha 
escola e perguntar se sabe qual é a formação ou que tipo de formação os professores estão 
a fazer ninguém sabe... e lá está, o ano passado uma colega estava a fazer um DESE em 
Currículo e se calhar era extremamente importante que estivesse a trabalhar nessa área com 
a escola, esse aproveitar esse trabalho e que as escolas neste momento não estão a fazer, 
não estão. Se... eu no meu caso, se eu estivesse lá no meu cantinho, eu hoje não estava por 
exemplo no projecto educativo da minha escola!... Eu acho que eu não estava lá... 
Ali na escola há o apostar na gente fixa, eu digo isto porque a concentração de cargos e 
tudo está mais nos professores que são efectivos na escola, porquê, que lógica está 
subjacente a isto já não sei, eu penso que é a continuidade, o conhecer já as pessoas... eu 
penso que é isso! 

- E também não estará aí a dinâmica que esse elementos incutem? 
- Também, também, também são, há pessoas... profissionais competentes. 

- Competentes no sentido de... 
- De interessados,... profissionais... 

- E dinâmicas formativas? 
- Dinâmicas formativas... dinâmicas formativas, não diria. No entanto a escola tem três ou 
quatro elementos que gostam de partilhar porque são colegas que trabalham juntas há 
muito tempo, já se conhecem... 

- Mas retomando a questão de há bocadinho, sobre a comunicação Escola- Centro... 
- Eu penso que a escola se limita a dar resposta ao que o Centro pede, e voltamos à questão 
dos créditos, as pessoas funcionam em função dos créditos e também acho que estão 
também a juntar-lhe ... algum aspecto da formação... como é que eu lhe hei-de explicar... 
alguma coisa também de utilidade, portanto naquele momento frequentar uma acção sobre 
aquilo é importante, surgiu, foram fazer, não é, mas entretanto aquilo não teve 
continuidade... 

- A colega vê a formação como tendo impacto imediato? 
- Não, eu não vejo logo impacto, eu vejo que a formação não produz logo impacto, mas na 
maioria das vezes, as pessoas quando encontram esse curso, que à partida vai de encontro 
às suas necessidades é para aplicação imediata, agora como não está estruturado, não há 
continuidade, se calhar não vão produzir aquela inovação que se pretendia (fala 
pausadamente) e aquela mudança que se pretendia, não é? 
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- Será que o que está dizer poderia ser exemplificado da seguinte forma, faz-se uma acção 
de música e continua-se na prática a não se dar nada de musica, com a monotonia das 
aulas... 
- Exactamente, exactamente. 

- O que pensa sobre o que será o futuro formação contínua? 
- Eu acho que a formação... se é que ... portanto o projecto educativo, esta nova gestão irá 
ser implementada, se realmente as escolas vão partir... irão partir mesmo, para uma maior 
autonomia, se realmente terão mesmo que partir para o seu projecto educativo, eu penso 
que a formação vai partir desse projecto. As pessoas confrontadas com as dificuldades, 
confrontadas com o que terão de fazer vão... vão tentar fazer essa... essa cultura de 
partilha (destaca), vão tentar partilhar, primeiro porque sentem necessidade, porque 
sozinhas vão-se sentir perdidas e vão sentir necessidade, realmente, de se agrupar, já não 
digo de partilhar, partilhar vem mais adiante mais adiante, e se calhar de proporem alguma 
formação em conjunto, até ao Centro de Formação. Eu espero que eles venham a sentir 
essa necessidade, eu espero... 
Eu na minha perspectiva vejo o projecto educativo da escola, digamos das escolas com 
mais autonomia, vejo realmente a formação a emergir realmente daí, porque repare, o 
projecto educativo é que vai dar resposta, portanto uma das vertentes dá resposta aquela 
comunidade, àquela escola, e nessa perspectiva, de acordo com a especificidade de cada 
escola vão ter de se encontrar os caminhos, as estratégias necessárias, não é, e a partir daí, 
lá está, os professores e a própria escola vão ter necessidade de se associar à própria 
comunidade e vão necessariamente surgir situações em que as pessoas estarão menos 
seguras e precisarão de mais formação, eu digo até noutras áreas mesmo, como por 
exemplo com os pais, com... eu penso que a formação vai surtir daí e, e repare e formação 
não precisa ser forçosamente dada por alguém de fora, não é, a formação pode ser, a 
própria participação, a própria colaboração entre os professores pode ser altamente 
formativa, a troca de experiências, o ver, o partilhar, é um aspecto que eu considero 
importante. O projecto será o motor, eu penso que sim. 

- Então vê a formação também com um carácter mais informal? 
- Eu lembro-me de ir ao café e encontrar-me com colegas para planificar, quando 
trocávamos fichas que elaborámos, ambas são importantes. 

- Para terminar, o que é para si uma boa acção de formação, tipo Foco? Quando por 
exemplo sai de uma acção como formadora ou como formanda e diz , valeu a pena, foi um 
boa acção, ou também quando diz foi uma má acção? 
- Sim é quando eu trabalho, quando eu trabalho em qualquer coisa concreta (friza), num 
problema concreto, quando eu partilho os meus problemas com os meus colegas, uma boa 
acção tem de ter espaço para a discussão, embora eu pense que isso depende muito dos 
formandos, porque se as pessoas não falam, ninguém os pode obrigar a falar. Mas quando 
numa acção de formação, sei lá de vinte, se há cinco ou seis que começam... leva outras 
pessoas a abrir, pessoas que nunca falavam começam a emitir a sua opinião... 

- Concorda que também depende muito da postura do formador? 
- Exactamente. Para mim uma boa acção é quando há precisamente espaço de partilha 
porque se não é uma acção que para mim não serve. 
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Entrevista C3 

- Mas parte de que princípio? Da experiência? 
- Eu acho que toda a gente tem muita ou pouca experiência, mesmos os mais novos, que 
podem não ter porque se calhar há gente que está a começar na profissão, quem não tem, se 
calhar o aspecto da socialização da própria profissão fica mais divulgado, realmente, se 
tem o curso muito recente mas está numa actividade está a socializar-se com ela, se calhar 
o facto de ouvir, não digo que vá partilhar, mas vai ficar alerta e vai perceber que afinal 
também há situações em que ele não sabe tudo... para mim a boa acção é essa que dá 
espaço de partilha e que realmente eu também tire alguns conhecimentos, que realmente 
me dá a oportunidade de aperfeiçoar os meus conhecimentos, quando até consigo 
estabelecer boa comunicação com o grupo onde estou. 
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