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ANEXO III – Transcrição das entrevistas  

Data: 14/12/09 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Coordenadora dos Directores de Turma 

Duração: 52 minutos e 7 segundos. 

Então como já lhe tinha dito, o objectivo desta entrevista é ter a opinião sobre o papel 

do aluno na relação escola/família, falar com Directores de Turma sobre este tema. 

Destina-se a uma dissertação de mestrado e, com a sua autorização, então vamos 

gravar, está bem? 

Com certeza, claro. (A mim facilita-me o trabalho).  

Vou começar por lhe fazer algumas perguntas que não se fazem, peço desculpa. 

Precisava de saber a sua idade… 

 Pois… não, cinquenta e cinco.  

Cinquenta e cinco, olhe e qual é a sua situação profissional? 

Eu sou professora do quadro, de nomeação definitiva, não é? Ex-titular porque agora 

parece que já… (agora já…pois… agora já não é bem assim… não sabemos muito bem 

ainda como é, mas vamos ter calma). Pronto e é assim eu estou nesta escola, como 

efectiva, já… do quadro há quinze ou dezasseis anos, já não me lembro bem. 

 E como coordenadora dos Directores de Turma?  

Como coordenadora é o segundo ano (é o segundo ano) pois, eu era coordenadora de 

departamento mas depois por uma questão de… cargos e de… (de arrumar a casa, sim) 

de estratégia, chamaram-me aqui para esta… pelouro, digamos. 

Mas já era Directora de Turma? 

Já sim, já era Directora de Turma. 

 Como Directora de Turma tem alguns anos já de experiência? 

Sim, tenho, tenho. 
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 E há quantos anos lecciona?  

Há uns trinta e quatro portanto comecei com vinte e dois, há trinta e quatro, mais ou 

menos, não é?  

Sim, sim. E qual é o seu grupo de recrutamento?  

Sou de Educação Visual, estou neste momento a dar EVT porque estou no 2º ciclo, não 

é? Mas eu sou professora de Educação Visual.  

E as habilitações académicas?  

Sou licenciada em Design e Equipamento pela faculdade de Belas Artes.  

Isto já me respondeu a tudo… este ano é Directora de Turma de uma turma de…  

De um 6º ano (também já tínhamos conversado sobre isso). 

Como Coordenadora dos Directores de Turma, quais são os principais problemas que 

lhe são colocados pelos colegas Directores de Turma? 

Bem, há um problema que é transversal, não é? Isto falando… o papel do Director de 

Turma tem várias vertentes, há duas que são marcadamente… que se destacam 

marcadamente: uma é o papel da burocracia, portanto eu tenho que lidar diariamente 

com muitos papéis, com muitos documentos, com muitas folhas com muitas… e cada 

turma tem a sua especificidade, isto é uma coisa terrível e depois… isto é do ponto de 

vista da burocracia, não é? E outra parte também fundamental e que se distingue 

bastante bem é o do relacionamento com os alunos e com os alunos entre eles e com os 

alunos e os professores e com os professores e a Directora de Turma e com a Directora 

de Turma e…Há uma série… (sim, sim) de arranjos que podemos fazer aqui e isto é 

tudo muito complicado. Ainda ontem estive a ouvir o Dr. Henrique Medina e… ele 

falou ontem sobre educação, não é? Eu, tenho muita pena mas eu dou-lhe inteira razão, 

ao Dr. Henrique Medina, porque ele diz que a disciplina ou que a indisciplina é o factor 

realmente que nas escolas se destaca e que é uma coisa muito presente e é de facto 

verdade. A indisciplina neste momento é um factor que… que…como é que eu hei-de 

dizer, que quase que comanda aquilo que nós fazemos, como fazemos, etc. (Ocupa 

muito tempo ao Director de Turma?) O Director de Turma fica muito ocupado com 

tudo isto, os grandes problemas com que eu me deparo é a dificuldade que os Directores 



5 
 

de Turma têm em se relacionar com a indisciplina, não sabem o que fazer com ela, não 

é? Têm uma turma nas mãos, é o que eles dizem caiu-me… Usam muito esta expressão, 

caiu-me esta turma em cima, que é… se uma pessoa levar literalmente até é engraçado, 

caiu-me uma turma em cima, eu não sei o que hei-de fazer, eles não me obedecem, eles 

tal… depois chovem participações, não é? Em cima do Director de Turma (sim) e gerir 

este… gerir isto tudo é muito complicado, não é? 

E como é que vê a relação escola/família nesse que é o principal problema…que se 

coloca… 

É que os pais estão ausentes. (os pais estão ausentes, é?) É evidente que há excepções, 

não é? Eu posso citar duas ou três que me lembre que não são verdadeiramente 

ausentes, mas a maioria são ausentes, pais que chegam… saem muito cedo de casa, 

chegam muito tarde a casa, depois as famílias são desestruturadas… sei lá! De uma 

turma de dezoito alunos por exemplo, só dois ou três é que vivem com o pai e mãe, 

todos os outros ou padrastos, madrastas ou vivem sozinhos com os avós, casos de 

prostituição, de droga, familiares presos, portanto há aqui, assim, uma retaguarda muito 

complicada. (dificulta a relação escola/família?) Completamente. 

Sim. Voltando aqui… pegando mesmo nisso nesse conhecimento recíproco entre a 

escola e a família que tipo de informação é que procura ter das famílias, já…percebo 

que tem alguma informação, quando se depara com uma turma pela primeira vez, que 

tipo de informação procura?  

Nós, portanto, os Directores de Turma têm um documento, lá está, que nós organizamos 

que é, portanto, é dado aos alunos no princípio do ano, eu depois posso facultar-lhe… 

(obrigada) esse documento pergunta… portanto, é um bocado uma radiografia…não é? 

(uma caracterização?) do aluno em termos… em relação à família, onde é que ele vive, 

como, se tem sitio para estudar, se estuda no quarto, se estuda na cozinha se tem um 

espacinho só para ele, quantas pessoas vivem na casa, portanto, nós às vezes deparamo-

nos com quinze pessoas a viver numa casa… portanto nós tentamos perceber onde é que 

os alunos então inseridos, não é? Depois procuramos saber também a… profissão dos 

pais, as habilitações dos pais, como é que ele vem para a escola: se é a pé, se é de carro, 

se de autocarro, se mora longe se mora muito perto (sim, sim) qual é o bairro onde vive, 

etc. que disciplinas é que ele … isto é a relação escola/família não é? (sim, sim) Depois 

que disciplinas é que ele gosta mais, quais são as que ele gosta menos, os porquês, que 
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notas é que ele teve no período… que níveis é que teve no outro período… no ano 

anterior, se chumbou, porque é que chumbou, se está a repetir o ano. Todas essas… nós 

procuramos inteirarmo-nos de todas estas coisas, que acho... Para quê? Para depois nós 

pegando nesta ficha de…que chamamos ficha biográfica fazemos o tal, então o famoso 

PCT, que é o Plano Curricular de Turma (exacto) nós temos que nos basear aí para 

depois fazermos um apanhado. Quantos … por exemplo, em relação às profissões, eu 

tenho que fazer o retrato da minha turma, depois nós vemos quantos pedreiros, quantas 

empregadas domésticas, quantos não sei quê, quantos isto, quantos aquilo, quantos 

desempregados, porque às vezes quase todos são desempregados, profissões 

desconhecidas, o aluno não sabe sequer muitas vezes o nome do pai e da mãe, isto é 

muito vulgar (e isso é frequente? Às vezes o Encarregado de Educação não é o pai ou a 

mãe é outra pessoa?) mal sabe o nome do pai e da mãe não sabem quando eles fazem 

anos, isto é muitíssimo vulgar.  

E diga-me uma coisa, isso é uma caracterização inicial, depois ao longo do ano 

apercebem-se se há alterações na família? 

 O Director de Turma ao longo do ano contacta a família, contacta os pais, pelo número 

de faltas, se o aluno tem muitas faltas procuramos sempre contactar o encarregado de 

educação, não é? E procuramos sempre perceber… se há alguma modificação repentina 

num aluno nós percebemos logo que se passa ali qualquer coisa (pelo aluno?) 

percebemos não é? (sim) ou então é como lhe digo nós telefonamos se há algum 

problema com o aluno, nós ligamos para casa e se houver alguma coisa que o 

Encarregado de Educação queira revelar… (claro, claro) saberemos nessa altura. 

E o aluno costuma revelar informações sobre a família? O próprio aluno?  

Depende da relação que ele tem com o Director de Turma. (sim) Eu acho que não há 

aí… aí uma regra, não há nenhuma regra, depende de muitos factores. Por exemplo eu 

tenho um aluno… uns alunos que são gémeos até, que já os conheço há algum tempo e 

só soube agora, porque às vezes também escondem coisas, isto é tudo muito 

complicado, que o pai estava no hospital e eu não sabia mas eu notava que havia ali 

qualquer coisa, eu perguntei mas então o pai está bem? Porquê? Eles são dois gémeos 

que têm catorze anos, são muito pequeninos e eles vivem com o pai que tem oitenta e 

dois anos e a mãe fugiu, abandonou-os, portanto eles vivem sempre numa angústia 

permanente, a pensar que um dia ficam sem pai, portanto eles já são… e o pai como já 
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tem aquela idade, pronto foi parar ao hospital, doente, e eles esconderam-me sempre 

isso. Agora o porquê? Não sei. Talvez vergonha, porque eles…há ali… não sei. (Mas 

por vezes eles recorrem também a vocês…às Directoras de Turma?) Recorrem, 

recorrem. 

E diga-me uma coisa, acha que o conhecimento que tem das famílias é suficiente? 

Mas… quer dizer…suficiente… ou seja, é e não é. Vamos lá ver se eu me sei explicar… 

ah… há coisas que eles não querem mesmo revelar (sim) porque há aqui muita ligação a 

droga e prostituição, etc., não é? Há aqui coisas que os pais escondem literalmente, não 

é? Escondem (e as crianças também não revelam…) as crianças também não revelam. 

Há outros dramas, divórcios, separações mas isso aí acho que eles não têm tabu 

nenhum, as mães falam muito, quando vêm falar comigo (há uma proximidade) sim, 

portanto como eu sou mulher, talvez seja mais fácil… ele batia-me, não sei quê, eu fugi, 

eu estou não sei quê… o pai… elas nunca dizem marido, dizem sempre o pai do… ou 

do Gonçalo, não quer dar pensão de alimentos, não me dá dinheiro, portanto, isso aí… 

as coisas mais domésticas... digamos, sim, tudo o que se prende com relações… (é 

fácil?) É fácil, depois quando entra questões de dinheiro, e de emprego aí as coisas já 

não são tão claras. (mas para poder apoiar os alunos, para a vossa função, a 

informação é suficiente?) Sim, é suficiente. Eu penso que sim. 

E para a família… agora ao contrário, para a família quais são as principais fontes de 

informação sobre a escola? 

Nós temos uma página da escola e claro que sabemos muito bem que nem todos os pais 

têm computador, mas nós temos na página, na internet, a página da escola onde eles 

podem obter toda a informação… (sim, já consultei, foi assim que conheci a escola, mas 

acha que é acessível à maior parte das famílias da escola?) claro que não é, mas os 

alunos no principio… No dia da recepção, portanto, é dado a cada aluno, e se o pai está 

presente nós damos ao Encarregado de Educação, um pequeno caderninho, onde vem 

tudo aquilo que pode interessar ao Encarregado de Educação. Como é a escola, como 

está constituída, qual o papel do Director de Turma, os horários dos serviços, a planta 

da escola, portanto os pais tem toda essa informação (essa informação). 
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E diga-me uma coisa, depois de conhecer um pouco melhor até o trabalho dos alunos 

como é que essa informação chega aos pais? Dados sobre aproveitamento, sobre 

comportamento… 

Isso é sempre da mesma maneira, nós temos avaliações intercalares, não é? Fazemos 

reuniões, produzimos uma ficha e depois essa ficha vai para o pai, isso é… depois há a 

do final do ano como sabe, (sim) fazemos reuniões, produzimos uma ficha, uma por 

cada aluno, e no princípio de Janeiro fazemos uma reunião onde damos essa informação 

aos pais. Portanto, para as avaliações intermédias nós temos uma caderneta, que é a 

caderneta da escola/família. (Não é a caderneta do aluno? Não é dessa que me está a 

falar?) É, é a caderneta do aluno onde nós … onde há sítios para mensagens de… e 

para… e nós vamos escrevendo. 

 Utiliza a caderneta e diga-me uma coisa o conhecimento sobre a escola no geral, o seu 

funcionamento, como decorrem as aulas, sobre a vida escolar, acha que o aluno tem 

algum papel a informar as famílias? 

… 

Os Encarregados de Educação referem ter conhecimento sobre o que se passa na 

escola a partir de conversas com os alunos? 

Depende dos alunos, porque há alunos que chegam a casa e contam tudo e há outros que 

não dizem nada, isso depende dos alunos… (mas acontece?) Acontece alunos nunca 

contarem nada, ou mentirem, não é? Isso depende do feitio das pessoas, não é? (sim) 

Varia muito (varia muito)  

Vamos agora passar à comunicação escola/família, já falámos um bocadinho, porque a 

caderneta do aluno já é uma forma de comunicação, também já me falou, mas eu ia-lhe 

perguntar como é que classifica a frequência dos encontros entre os Encarregados de 

Educação e o Director de Turma? 

Sim, é muito fraca (é muito fraca…) não chega aos cinquenta por cento, em média não 

chega (está-me a falar das reuniões colectivas…) reuniões colectivas (e dos encontros 

individuais) os encontros, normalmente o Director de Turma é que o convoca, não é? Às 

vezes também não vêm, (não vêm) às vezes não vêm, outras vezes… pronto depende, 

não é? Depende, eu, por exemplo, eu este ano quando eu solicito a presença do 
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Encarregado de Educação, a título individual, eles vêm mais do que quando os convoco 

para as reuniões (nas reuniões é que é muito baixa a percentagem…) é porque é às seis 

e meia, a hora se calhar também não lhes convém muito. (era aí que eu queria chegar 

que factores é que podem afastar estes Encarregados de Educação, que não vêm 

normalmente à escola?) Eu penso que é mais a hora a que é feita a reunião, mas lá está, 

não podemos fazer a outra hora, porque é a saída dos empregos (mas fazem as seis e 

meia da tarde, é isso?) Fazemos, fazemos às seis e meia (e as razões… então será…) e 

têm muitos filhos pequenos e por isso também dizem muitas vezes: ah não pude, porque 

ficou com o meu filho, com o neto, com a sobrinha, porque eles… depois juntam muitos 

bebés e depois… (eu ia perguntar-lhe se a razão principal era o trabalho, do horário…) 

ah, muitos estão desempregados, mas depois têm de ficar com os filhos deles e com os 

filhos dos padrastos e dos sobrinhos (a organização familiar…) é muito complicada, às 

vezes acontece que vêm para a reunião com bebés atrás, correm e tal... 

E que estratégias é que costuma utilizar para trazer à escola os Encarregados de 

Educação? 

Eu… sinceramente estratégias assim… Quando eu quero mesmo que um pai esteja, 

além de lhe escrever a carta, telefono para ele vir, digo: eu preciso mesmo de falar 

consigo. Tem que ser… ele por carta não reage tanto, acho que o telefone tem mais 

efeito (é mais persuasivo…) é mais persuasivo, ele fala comigo eu digo: olhe, preciso 

mesmo de falar consigo, venha por favor à reunião. 

Já agora em que actividades escolares costumam participar os Encarregados de 

Educação? Em casa e na escola. 

Actividades escolares… aqui na escola... só mesmo nas reuniões … e 

esporadicamente… que se faça uma feira, o ano passado houve uma feira no final de 

ano, creio eu, mas foi uma coisa muito esporádica… (e os pais compareceram?) mais 

do 1º ciclo (do 1º ciclo, era ao nível do agrupamento, esta escola é uma escola 

integrada, têm 1º ciclo) desde o pré-escolar (sim, sim) depois … 

A participação dos pais, mesmo em actividades, nota que há diferenças e que será 

maior ao nível do primeiro ciclo? 

Do 1º ciclo, sem dúvida. Sim, do 1º ciclo, depois não, portanto eles depois vêm à tal 

reunião de pais, não é? Em que é eleito o representante e o suplente, que estará presente 
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depois numa reunião de… quando há conselhos disciplinares, ele estará presente, por 

vezes, portanto a participação dos Encarregados de Educação é muito low profile, quer 

dizer não é muito solicitada digamos… 

E em casa? Sente que os pais se envolvem nas actividades escolares? 

Não, isso nada, de maneira nenhuma na minha turma só para aí dois pais é que às vezes 

perguntam: então como vão as aulas? Não, não se envolvem, por várias razões eles 

sentem-se… quase todos são… não têm escolaridade e portanto eles não têm muita 

apetência para perguntar seja o que for. A escola, para eles, não… não é nada, não… 

Eles nem sequer sabem como hão-de perguntar, quer dizer, e muitas vezes eles dizem: 

ah! Eu não percebo das matérias. Mas eu digo-lhes: mas não é preciso perceber as 

matérias o que é preciso… não é preciso… eu também pergunto ao meu filho: então 

como é que vão as coisas e eu também já não estou muito dentro daquilo que ele está a 

estudar. Portanto é querer saber, é preocupar-se, é…só… sei lá, só para aí dois é que 

farão isso, da minha turma (não conversam com as crianças sobre a escola…) não é 

raríssimo.  

E acha que há outras razões para além da falta… de habilitações académicas? 

Eles não valorizam a escola, aliás, as expectativas também são baixas. Eles sabem, não 

é? Eles sabem até melhor do que nós, do que eu, creio eu, que não irão muito mais 

longe, eles sabem que não vão estudar para além do 9º ou agora do 12º que agora a 

partir do 7º, 8ºe 9º é obrigatório… eles sabem. As expectativas são muitíssimo baixas 

em relação à vida e à escola… (dos próprios filhos). 

E diga-me uma coisa, quais são os conteúdos abordados nas reuniões entre Directores 

de Turma e Encarregados de Educação? 

Os conteúdos, depende do ano, (nas reuniões colectivas) depende do ano… (ao nível do 

3º ciclo) depende do… se é a primeira reunião de Encarregados de Educação tem uma 

agenda própria, depende, se é depois… as outras têm sempre uma agenda própria eu por 

exemplo posso mostrar-lhe a agenda que fiz para a próxima reunião de Encarregados de 

Educação cujos temas, obviamente, que são informações, em que o Director de Turma 

pode referir a assiduidade, o comportamento e aproveitamento global da turma, nós 

dizemos sempre para não referir casos particulares e o Director de Turma pode dizer… 

dar as informações todas que achar interessantes e que ele ache que seja …que os 
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Encarregado de Educação precisam de saber, não vai é falar em casos particulares 

quando está a falar para a turma toda, não é? (sim, sim) Isso aí é que não poderá ser. 

Mas falam por norma de assiduidade, do comportamento global da turma? 

Isso falam, tem mesmo que se falar não é? (em todas as reuniões?) em todas as 

reuniões, isto é para todas as reuniões, portanto no dia 13 de Janeiro vai haver esta 

reunião para todos os pais da escola… (sim e …) depois nós também costumamos dar 

informações sobre a nova lei das faltas que é a lei três, um despacho de 6 de Novembro, 

explicar muito bem o que esta lei implica e depois a escolaridade obrigatória, por 

exemplo, que mudou (mudou, sim) e depois entregamos os registos de avaliação e 

explicamos, damos aos pais eles vêem o registo de avaliação e vêem… aliás a pauta já 

terá saído antes, só que raros são os alunos que vêm ver as notas, logo por aí se vê… 

lembro-me quando andava a estudar eu não descansava estava sempre a olhar…para ver 

quando saía a pauta, mas eles não, eles muitas vezes vêm… chegam cá no 2º período e 

não sabem, eles perguntam-nos: que notas é que eu tive?  

E os pais também não vêm? Nem ver as notas? 

Nem pensar, não, não, não. 

Mas então assim, conteúdos que estejam presentes, nesta reunião, então vamos ver… é 

a assiduidade… 

É a assiduidade, eu depois posso dar-lhe este papel, a assiduidade, o comportamento, o 

aproveitamento global da turma, tudo em termos muito gerais (depois a apresentação 

da legislação) exactamente, falamos novamente da legislação. Depois damos os registos 

de avaliação e depois damos os planos de recuperação e de acompanhamento.  

Isto de uma forma global. E quando são entrevistas, entre o Director de Turma e o 

Encarregado de Educação, no horário de atendimento individual? 

Pronto, essas entrevistas são feitas ou o Encarregado de Educação vem à escola 

voluntariamente (sim) sem ser chamado o que é raríssimo nesta escola, portanto, ele só 

vem quando é chamado. Mas isto é…só se houver um caso muito complicado e que 

tenha surgido repentinamente, um caso que mereça isso. De resto só vem à escola se o 

Director de Turma o convoca, e se o convoca através do telefone, vai ali ao PBX, se 

pede para não sei quê, e se fala com a mãe ou com o pai. Se é uma carta ele raramente 



12 
 

vem e aí depende do assunto que for. Mas, normalmente, há dois: que é indisciplina ou 

as faltas, ou a assiduidade ou o comportamento. 

Assiduidade ou comportamento e diga-me uma coisa e é habitual delinear estratégias 

sobre a vida escolar do aluno em conjunto com o Encarregado de Educação? 

Sim. Imagine que um aluno tem… está a atravessar um caso grave de indisciplina nós 

vamos procurar saber porquê, depois chamamos o aluno, depois estamos os três a 

conversar, depois o aluno promete, claro, que se vai comportar bem, etc. Portanto há ali 

um compromisso entre nós, Encarregado de Educação e o aluno que procuramos, é 

evidente, arranjar uma forma de ultrapassar o problema que entretanto surgiu, portanto, 

é assim nesta base.  

Portanto procuram controlar a assiduidade, o horário de estudo… em comum? 

Sim, pois, isso procuramos, sim. 

Disse-me há pouco “conversamos os três” então é habitual o aluno estar presente 

nestas reuniões? 

Muitas vezes nós também chamamos o aluno, sim. 

E porquê? Qual é o objectivo? 

Porque muitas vezes a tendência… Há aqui um fenómeno muito curioso, pronto nós 

falamos com o Encarregado de Educação e pomos o Encarregado de Educação a par e 

ao corrente do que se está a passar, a tendência do aluno é para dizer que não é assim, 

ah! Não é bem assim. O Director de Turma diz isto e aquilo… Ah mas não… têm 

tendência de negar de dizer que não é bem assim … portanto nós achamos que é um 

método…enfim… mais expedito digamos, é ao mesmo tempo falar com um e com 

outro e ele ali não tem a mínima hipótese de dizer que não é conforme o Director de 

Turma está a contar, a dizer, não é? E também, porque achamos que tem mais efeito, eu 

no outro dia chamei uma mãe e um aluno. Fiz questão que ele estivesse, porque eu já 

sabia que ele ia negar tudo o que eu ia contar.  

Ou seja acha que o aluno desempenha o seu papel, interfere na comunicação que se 

estabelece entre a escola e a família? 



13 
 

Sim, sim, neste caso, quando é realmente convocado para estar também, quando a mãe 

vem, então mando-o chamar à sala e ele está presente. 

E que meios costuma utilizar para contactar os encarregados de educação? Já me disse 

que era o telefone… 

O telefone preferencialmente (preferencialmente) ou carta, via correio. 

A caderneta… do aluno? 

Também quando surge um problema repentino, uma coisa… também pode ser.  

E também já me disse que considera como sendo o mais eficaz o telefone? 

Absolutamente. 

E porquê? Já agora. 

Eu acho que é uma relação mais próxima, não é? A voz…a carta é sempre um papel e, 

portanto, eu acho que uma mãe que pensa que o Director de Turma, porque se deu ao 

trabalho de telefonar… Eu muitas vezes telefono da minha casa, chego à noite e 

telefono, do meu telefone para os pais, e eu acho que o Director de Turma tem muito 

isso em conta, não é? Há uma relação de proximidade, foi uma pessoa que se preocupou 

com o filho, não mandou uma simples carta e isso acho que… 

E costuma recorrer ao aluno para comunicar com o Encarregado de Educação? E de 

que forma? 

Isso é muito raro porque… Só através da caderneta, não é? Se eu pedir a caderneta tem 

lá aquele espaço de… e para… eu ponho de Director de Turma para Encarregado de 

Educação e aí eu escrevo o texto que quiser.  

E costuma funcionar? O aluno mostra em casa? 

Eu fico sempre na dúvida. (porquê?) Porque vem assinado, o recado vem assinado, mas 

eu tenho algumas dúvidas sobre a veracidade dessa assinatura e eu prefiro não ficar com 

dúvidas, prefiro não duvidar, então prefiro logo… ah… contactar o Encarregado de 

Educação através do telefone.  

Sim, mas quando o faz através do aluno é pela caderneta? 
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Sim. 

Mensagens orais? 

É muito raro, é muito raro, só quando tenho uma grande afinidade ou confiança no 

aluno é que eu faço isso. De resto não. 

E mesmo a caderneta também evita? 

Sim, eu prefiro o telefone não há dúvida nenhuma. 

E ainda voltando um bocadinho à caderneta e à carta, o aluno… já lhe aconteceu… 

consegue manipular essa informação alterar de alguma forma? 

Eu em relação às assinaturas, eu francamente, às vezes duvido de algumas assinaturas 

que me aparecem na caderneta.  

E por telefone não costuma ter qualquer problema de contactar o Encarregado de 

Educação? 

Não, não, não. 

E costuma incentivar os seus alunos a conversarem em casa sobre o que se passa na 

escola, já me disse que sim, embora eles conversem pouco, e quais são os temas? 

Os temas? 

Dessa conversa a ter com os pais em casa, sobre a escola? 

O que eu digo é que devem contar aos pais o que se passou na escola. Há temas 

interessantes que se discutem nas aulas. Em ciências, em português, em… na minha 

disciplina também, há coisas giras que eu faço nas aulas… eles devem chegar a casa e 

relatar como se tivessem ido a um passeio. Quando eles vão a um passeio ou a uma 

visita de estudo certamente, penso eu, também contarão, ou se vão ao cinema ou e vão a 

um sítio qualquer, claro que vão contar aos pais ou às pessoas de casa o que é que 

viram, onde é que foram, o que é que fizeram… e a escola deve ser o sítio que lhes 

fornece… então eles devem sentir o desejo… quando chegam a casa, devem transmitir 

aos pais. Oh mãe hoje na aula de português aconteceu isto, aconteceu aquilo, não sei 

quê, aprendi isto, fiz aquilo, uma colega… contar a vivência, explicar, é assim que eu 

incentivo… ver a escola como eu. Eu com trinta e não sei quantos anos de serviço às 
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vezes, ao jantar, dou por mim a contar ao meu marido e ao meu filho coisas giras que os 

meus alunos… patetices que eles dizem, coisas incríveis, que eu fico completamente… 

ainda hoje, ainda tenho a capacidade de achar graça e de me rir e de me lembrar deles 

enquanto estou a jantar. 

E mesmo actividades para eles realizarem em casa com a colaboração dos pais, 

costuma propor?  

Eu francamente… ao princípio eu habilitava-me a isso, mas nos últimos anos, porque eu 

sei que isso não vai ter o mínimo… (ou seja já fez?) até este ano justamente eu estou a 

fazer…dou-lhes Formação Cívica também como Directora de Turma, e este ano…sim 

este ano, propus-me fazer um trabalho que tem como tema é …ah… portanto, como é 

que era o tema… desculpe não me lembro… como é que é o tema… descobrindo quem 

eu sou, construindo quem serei. Então eles tinham, vamos à primeira parte… 

descobrindo quem eu sou e então eu comecei mesmo pelo princípio quem eu sou, 

quem… onde é que eu vivo? Venho de onde? Começar mesmo do princípio, não é? 

(sim, sim) Então eu disse-lhes para eles fazerem, para me desenharem, ou para 

descreverem e desenharem a rua deles. Eu queria saber onde é que eles moravam, se 

moravam numa avenida enorme, bonita, cheia de lojas muito bonitas ou se moravam 

numa rua estreita, escura, sem comércio, se havia… para me dar o retrato da rua, se era 

uma avenida, se era uma rua… se tinha comércio, se não tinha, se tinha ecopontos, se 

não tinha, se estava em obras, e não estava em obras, se a rua era plana, se era inclinada, 

de que cor eram os prédios, qual era a traça dos prédios, se era uma traça moderna, se 

era antiga, se tinha fontes, se tinha, portanto, como é que eu hei-de dizer… se tinha 

testemunhos de há mais de há 100 anos, por exemplo, pode não ser propriamente 

contemporânea bom, eu lá expliquei isto tudo muito bem, fizemos no quadro, etc. E 

queria também que eles fizessem um texto, não era só o desenho da rua, mas era 

também um texto para acompanhar, para eu perceber melhor e até lhes disse para eles 

em casa perguntarem também aos Encarregado de Educação, porque eles podiam não 

saber tudo sobre a rua, sobre o bairro, sobre não sei quê… eles começaram logo: eu vou 

falar de ladrões, ah eu vou falar…não sei quê… mas perguntem aos vossos pais. De 

dezassete alunos que eu tenho, só três, só três, é que me fizeram, e uma coisa mesmo… 

muito rudimentar, superficial, só três alunos…  

E acha que esses três alunos falaram com os pais? 
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Eu acho que não. Foi tudo rapidamente, não. Porque eles não têm, eu acho que eles não 

têm… Eu acho que eles também estão tão decepcionados, não é? Com as pessoas que 

vivem com eles, que já nem lhes apetece falar. Porque isto para eles parece uma 

parvoíce, perguntar ao pai como é que era a rua. Então se calhar o pai: então não sabes 

como é a tua rua? Se calhar o pai nem nunca olhou para a rua. Porque quando eu 

comecei a perguntar mais em pormenor como é que era a rua, para tipificar, eles não 

sabiam, o que é interessante. Eu disse-lhes: pois é, está provado que uma pessoa não 

consegue descrever os objectos com que convive diariamente. Porque se eu perguntar a 

uma pessoa como é que é o frigorífico, a porta, até o puxador, como é que é, 

exactamente, ela não me sabe responder, se eu perguntar a uma pessoa como é o relógio 

dela, para me descrever exactamente como é que é o relógio, sem olhar para ele, ela não 

é capaz. Porque se perguntar: como são os ponteiros? Como é que é o mostrador? Ela 

não sabe isso, quer dizer que nós quando vemos… quer dizer, nós olhamos para as 

coisas, mas não as vemos, não sentimos as coisas, por isso nós para percebermos bem 

quem somos, saber quem eu sou, nós temos que ir mesmo à essência porque também 

eles … torna-se complicado. 

E diga-me uma coisa qual a importância dessas actividades para a relação 

escola/família? Que importância atribui a essas actividades para a relação 

escola/família?  

Se eles de facto falassem com os pais e se os pais se envolvessem nestes trabalhos eu 

acho que era um motivo de aproximação. Podia ser que houvesse uma maior 

proximidade entre a família e a escola, mas há um divórcio mesmo, há mesmo um 

divórcio, uma coisa cultural muito difícil… (um divórcio entre a escola…) entre a 

família e a escola. A escola para eles não lhes diz nada, não é? Não é nada. Eles não 

investem na escola porque acham que a escola não lhes serve para nada (a própria 

família?) a própria família, e incute-lhes isso. 

E diga-me uma coisa, vou-lhe fazer a pergunta ao contrário já observou situações em 

que os alunos colaboram espontaneamente no sentido de aproximar a escola e a 

família? 

Eu com toda a franqueza, nunca senti isso. 



17 
 

Nem alunos que contam espontaneamente em casa o que se passa, que recordam aos 

Encarregado de Educação horas de reuniões? 

Eu nunca me apercebi que isso acontecesse. 

Está bem. Nem se mostram interessados em que os pais participem nas 

actividades…vejam trabalhos… 

Eles gostam que os pais venham à escola, eles gostam, porque sabem que isso é 

raríssimo, não é? Eles gostam que isso aconteça. 

Em que circunstâncias é que eles gostam? É que acha que eles gostam? 

Por exemplo na recepção aos alunos, no 1º dia de aulas, eles gostam sempre de vir com 

o Encarregado de Educação, mas isso só acontece no 5º ano, porque no 6º os pais já 

conhecem a escola, portanto acham que já não precisam de vir. Já desempenharam o seu 

papel. 

Aqui pelo menos nesta população nunca se apercebeu que o aluno pode aproximar de 

facto a escola da família? 

É difícil. 

Já observou situações em que os alunos esclarecem perante os Encarregados de 

Educação a informação que é enviada pela escola? 

Ah… no sentido… (informação sobre faltas…visitas de estudo…) Presencialmente é 

natural que quando eu estou por exemplo a dar a folha de informação se há uma certa 

dificuldade, o aluno explica, mais ou menos, mas normalmente sou eu, é a Directora de 

Turma que intervém sempre porque o aluno também se retrai um pouco (mas mesmo 

para casa, quando envia por exemplo a comunicação de uma visita de estudo, acha que 

o aluno não tem nenhum papel a explicitar…) aí acho que sim, acho que sim, explica 

(mesmo registos de assiduidade…) sim, até porque há muitos pais que não sabem ler 

(era aí que eu queria chegar eles acabam por ter algum papel a esclarecer…) sim, aí 

sim, pois… 

E já teve conhecimento de situações em que os alunos alteram a informação que pais e 

professores trocam entre si? 
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Já falamos um pouco disto acerca da caderneta…  

Isso nunca constatei. 

Não mostrarem a caderneta? 

Isso sim, pois ah, esqueci-me, esqueci-me, esqueci-me, não tem nada a ver com 

esquecimento (e não chega a caderneta ou mesmo impressos?) não chega, pois claro. 

Retardam a chegada da informação? 

Ah sim, sim, ah amanhã eu mostro, amanhã eu mostro. 

E diga-me uma coisa, e considera que o acesso à informação que circula entre a escola 

e a família permite ao aluno controlar a comunicação que se estabelece, já há pouco 

falámos…controlar no sentido… uma vez que o aluno está entre a escola e a família e 

que há um distanciamento, como já vimos, entre o grupo de professores e a família do 

aluno, o acesso que o aluno tem à informação, uma vez que parte dela passa de facto 

por ele, lhe permite controlar um pouco essa informação. Há pouco falava por exemplo 

de os ter presentes nas reuniões individuais… 

Sim de facto, para que ele não possa … porque a tendência dele sempre é ilibar-se de 

qualquer culpa, não é? Portanto ele aí está presente, nessa tal reunião, eu pelo menos 

uso muito esse estratagema.  

Ou seja eles falam pouco do que se passa na escola mas quando há algum problema… 

Pois eles normalmente dizem que não é assim que o director de Turma está a exagerar. 

Sente que a família, que o Encarregado de Educação ouve de facto o aluno?  

Há os dois casos: há aqueles… quer dizer eles no fundo acreditam sempre no Director 

de Turma porque eles sabem perfeitamente como é que é o aluno em casa, conhecem o 

filho, conhecem o enteado, conhecem a pessoa em questão, e embora não nos queiram 

dizer abertamente que acreditam naquilo que nós dizemos e portanto acham que o aluno 

procedeu assim, daquela maneira, muitos tentam negar isso, talvez na esperança de que 

nós acreditemos nele que o desculpemos também, não é? (sim, sim) eu tinha um caso de 

um aluno que já tinha vindo de outra escola, ele portava-se terrivelmente mal e a avó 

queria-me fazer crer que… o aluno portava-se mal na outra escola veio para aqui 
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continuou com o mesmo comportamento e ah… eu chamei a avó e a avó disse: ah, ele 

foi sempre muito bem comportado, não sei o que é que se passa com esta escola, nunca 

tive queixas dele. Olha… só que a avó esquecia-se é que eu tinha lido justamente os 

dados, o processo, não é? E sei…portanto, eu sei que depois ele foi para outra escola e 

continua assim e a avó há-de dizer o mesmo, portanto há também uma certa 

desculpabilização do Encarregado de Educação na ânsia talvez de… não querer… de, 

enfim, desculpar o educando, não é? 

E relativamente às famílias, já me deu algumas características, em termos de domínio 

da língua portuguesa têm alguma dificuldade, a escolaridade acaba por ser muito 

baixa… 

Muitos falam crioulo, muitos nem sequer falam quase português, às vezes até tenho 

dificuldade em compreender os Encarregado de Educação (sim), porque falam crioulo 

não é? Eles em casa não falam português, falam crioulo. Isto, para eles é quase uma 

segunda língua não é? 

E acha que esse afastamento da família, mesmo à cultura da escola, poderá de facto 

dar alguma autonomia aos alunos, não só na relação escola /família não sei se estes 

alunos também desempenham… que outros papéis desempenham eles em casa para 

além de filhos, para além de alunos? 

Para além de filhos, para além de alunos, eles fazem muitas vezes de pais e mães, 

porque muitos tratam dos irmãos mais novos, não é? 

E tem conhecimento dessas situações? 

Tenho, tenho, pois tenho, muitos deles, eles às vezes contam-me que… mas porque é 

que não me fez isso? Ah! Estive a lavar a casa, estive a fazer limpezas, estive a fazer o 

jantar, estive a fazer o almoço, estive a tratar do meu sobrinho, estive a tratar do meu 

primo…é assim eles…estes alunos trabalham muito em casa. Trabalham. 

E mesmo em termos de auxiliarem os pais em determinadas tarefas… já não estou… 

mesmo em termos de tratar de assuntos mais burocráticos, uma vez que os pais 

dominam muito mal a língua portuguesa … 

Sim. Mas eu aí já não tenho tanto… mas é possível que eles ajudem. Dentro da 

comunidade cigana eu sei que eles acompanham os pais para as feiras, isso é uma coisa 
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que eu já sei, quando há feira eles não vêm à escola. Acompanham e gostam, estão a 

vender, etc. Mas é possível que eles de um ponto de vista mais burocrático ajudem… 

Mas não tem conhecimento? 

Não tenho não, do ponto de vista dos trabalhos domésticos, aí isso posso garantir. 

Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, eu ficava por aqui… relativamente à 

comunicação escola/família e ao papel desempenhado pelo aluno. 

Eu de repente não me lembro assim de mais nada, penso que disse tudo aquilo.  

Eu também julgo que perguntei tudo, para já …acho que então ficávamos por aqui… 

Está bem… pronto, só para reafirmar, e dizer outra vez, que de facto os alunos são… 

uns alunos muito difíceis, não é? E que nós temos constantemente que estar a actuar 

…quer dizer nós estamos constantemente a contactar os Encarregado de Educação, 

constantemente, porque as participações chovem todos os dias e … portanto nós temos 

mesmo obrigatoriamente que estar permanentemente em contacto… por questões de 

indisciplina, de assiduidade, não é só de comportamento, é também de assiduidade, 

portanto…  

E a família… deixe-me agora perguntar-lhe a família… sente que a família tem 

autoridade suficiente para controlar essas situações? 

Não tem autoridade, pois aí é que está… 

Relativamente à assiduidade e ao comportamento? 

Não tem. Porque, muitos dizem… o problema reside aqui, também… eu não sei o que 

lhes hei-de fazer, pois ele a mim também não me obedece. Portanto … 

Na família há pouca autoridade… 

Completamente. São raros os casos em que isso acontece, mas muitos dizem mesmo: eu 

não sei o que hei-de fazer ao meu filho. Portanto o que é que nós pensamos? Se eles não 

obedecem aos pais, nem às pessoas com quem eles vivem, porque carga de água é que 

hão-de obedecer ao Director de Turma, e aos outros professores? Não têm respeito pela 

autoridade. A autoridade para eles não existe, até propriamente com as forças de 
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segurança: nós tínhamos aqui polícia à porta e eles até batiam nos polícias. A autoridade 

para eles … 

Mas também, já disse que, eles lá em casa desempenham outros papéis e fazem de pai e 

de mãe… 

Sim, sim, eles tomam muito conta dos irmãos mais novos, dos sobrinhos, dos enteados, 

trazem pela mão, eles também se acham um bocado… é um pau de dois bicos… eles 

acham-se um bocado…como é que eu hei-de dizer? Não filhos, portanto … eles têm 

dois papéis não é? Eles também exercem autoridade em casa. 

Então de onde é que lhes vem essa autoridade que eles exercem em casa? 

Eu acho que vem deles próprios, eles acham-se …. Quando eles estão a desempenhar 

um determinado papel eles acham que isso lhes confere autoridade. Se eles têm 

capacidade para lavar a loiça, para aspirar e mesmo… Às vezes gosto muito de me 

sentar ao pé deles e de conversar e oiço coisas … 

Por isso é que eu lhe perguntava logo de inicio que informação é que acaba por ter das 

famílias… 

Tenho um bocado assim, sem ser escrita, não ia perguntar isto (claro, claro) Depois eu 

começo a perguntar, a perguntar, a perguntar…portanto aspirei, lavei, lavei a loiça de 

não sei quantas pessoas, pus a mesa, faço isto, faço aquilo, estendo roupa, etc. 

Também não é difícil depois perceber que na escola… 

Pois, eles acham que isso lhes confere autoridade e que exercem sobre as mães e 

madrastas também eles não têm qualquer pejo em responder torto às pessoas e fazer … 

como é que eu hei-de dizer aquilo que eles… os anseios deles, os gostos as… tudo isso 

se sobrepõe aos das outras pessoas. 

 E daí talvez não sintam grande necessidade de falar lá em casa da escola… 

Pois talvez. Para eles a escola está um pouco à margem, muitos também por causa do 

rendimento mínimo garantido poderiam o facto de quando eles faltam… nós teríamos 

de comunicar para CPCJ… não me lembro do sítio de repente … (segurança social) a 

CPCJ… centro de… ai meu Deus já estou muito cansada… a CPCJ, crianças em risco 
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(comissão de protecção de menores) exactamente, e já tive entrevistas com eles, eles 

depois vêm cá, perguntam porque é que eu escrevi a carta, etc., etc. … Pronto… 

Mais alguma coisa que me queira dizer sobre a relação escola/família? 

Parece-me que agora não me estou a lembrar de mais nada … 

Ou sobre o papel do aluno nesta relação… difícil já percebi. 

Difícil, pois… 

Então ficamos por aqui, se não me quer dizer mais nada, agradeço.  

Pois de repente não me estou a lembrar de mais nada. 
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Data: 6/1/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Directora de Turma (DT1) 

Duração: 53 minutos e 09 segundos. 

Então como já tive oportunidade de lhe explicar esta entrevista destina-se a uma 

dissertação em mestrado cujo tema é a relação escola/família, sobretudo o papel do 

aluno então na relação escola/ família. As primeiras perguntas que lhe vou colocar são 

um bocadinho desagradáveis não se deviam fazer, mas eu vou precisar… 

Quarenta e cinco. 

Já está aqui a olhar para o meu papel! Idade 45 anos. Qual é a sua situação 

profissional? 

Sou efectiva nesta escola há quatro anos e tenho vinte e dois de serviço. 

E qual é o seu grupo de recrutamento? 

Trezentos. 

É português? 

É português.  

E quais as suas habilitações académicas? 

Tenho licenciatura e estou no segundo ano de mestrado. Também tenho uma tese para 

fazer. Mas é diferente desta. 

Está bem, está bem. E já agora mestrado em quê? 

Linguística  

Linguística, na sua área. E quantos anos tem de experiência como Directora de Turma? 

… 

Aproximadamente, que nós chegamos a um ponto que perdemos um bocadinho a 

conta… 
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Seguramente dois terços destes anos (dois terços). Seguramente. Inclusive lembro-me 

de ter tido duas Direcções de Turma, algures há dez, doze anos, não sei ao certo. Este 

ano é só uma, mas já tive duas. 

Sim, houve uma altura que era frequente termos duas Direcções de Turma no mesmo 

ano. E nesta escola é Directora de Turma há quantos anos? 

É o quarto ano, é o quarto ano que cá estou e é o quarto ano que sou Directora de 

Turma. 

E este ano é Directora de Turma de que ano de escolaridade? 

Oitavo.  

Vamos então passar mesmo às questões. Que tipo de informação é que procura ter das 

famílias dos seus alunos, da sua Direcção de Turma? 

Caracterização socioprofissional, económica, que nós temos fichas mais ou menos tipo 

que os alunos preenchem: profissão, idade, o grau de escolaridade, as proveniências, é 

uma questão que aqui nesta escola é pertinente a proveniência dos alunos e dos pais 

também, o… sei lá… o que é que nós perguntamos mais… perguntamos em relação à 

família, também qual é a estrutura familiar, que aqui também é muito diversificada, não 

é? 

 E como é que obtém essa informação? Já me falou das fichas… 

Através das fichas, nas reuniões e nos atendimentos às vezes (nas reuniões com os 

pais?) Sim, sim, nas reuniões com os pais em conversas particulares ou então nas horas 

de atendimento temos, às vezes, também muito conhecimento de muitas situações, 

pronto…  

E em conversas com os alunos surgem algumas informações de forma mais informal? 

Sim. Muito frequentemente. Muito frequentemente coisas que são do foro… que eles 

não escrevem mas dizem, coisas do género ou a mãe deu um castigo, ou a mãe não está, 

ou o pai foi trabalhar para Espanha, sei lá, sei de coisas, assim esporadicamente…  

Mas que são conhecimentos, não é, sobre a família? 
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Exactamente. Sim, sim, até porque a escola é muito pequena e facilita muito. O contacto 

é permanente, mesmo, mesmo…sempre que passamos há sempre qualquer coisa a dizer. 

(Por eles?) Sim. 

E como é que qualifica o conhecimento que tem das famílias? É suficiente é exacto? 

É assim, a nível objectivo, não é? Nós… não é o mais importante saber sobre a 

família… é mais por vezes… são questões mais difíceis nós não temos a certeza até que 

ponto será assim ou será como diz a mãe ou como diz o filho. Por exemplo, uma aluna 

que me disse que a mãe que lhe batia muito e que a obrigava a trabalhar, eu não tive 

ainda oportunidade de confirmar, com a mãe, mas vou tentar fazê-lo se é como a miúda 

me diz, parece-me um bocadinho exagerado, mas também tenho razões para pôr a 

hipótese de ela estar a exagerar um bocadinho. 

A exagerar, então quando a informação lhe chega através dos alunos vai ver… 

Não, não, só neste caso, nós vamos conhecendo os miúdos, vamos vendo se há razão 

para dúvidas ou não, há alunos que… esse não é objectivo (claro, claro) não é um dado 

objectivo, mas é um conhecimento. Os meus alunos já os conheço, salvo duas ou três 

excepções, do ano passado eles estão no oitavo, no mínimo, do sétimo, pelo menos um 

ano já tenho de conhecimento, portanto, se… se há por vezes este tipo de… de 

problemas, não são exclusivos desta escola (não, não, de todo) estas questões muito… 

um problema é estarem muito sozinhos, demasiadamente sozinhos os miúdos, também é 

frequente nesta escola mas pronto, este tipo de coisas tento ver, ouvir o outro lado, para 

ver até que ponto será ou não necessário … (tomar alguma atitude perante o que os 

miúdos dizem) exactamente.  

E agora o contrário, na sua opinião quais são para a família as principais fontes de 

informação sobre a escola, como é que a família obtém informações sobre a escola? 

Vou falar desta escola (desta escola) apesar de ser enfim três anos e pouco, e nesta 

escola os pais… mais as mães trabalham muito, vão muito cedo, vêm muito tarde. Não 

há uma cultura de perguntar aos filhos quando chegam a casa o que é que fez, não me 

parece que haja, regra geral, claro que há excepções mas regra geral não há, não há essa 

cultura e isso vê-se porque há miúdos que não levam os livros para casa, deixam nos 

cacifos. Por exemplo os trabalhos nós vemos, é uma das minhas tarefas, é …levem os 

livros para casa pelo menos de vez em quando (claro, claro) quantas vezes eles não 
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fazem os trabalhos de casa. É uma das nossas preocupações é precisamente porque nem 

chegam a levar os livros para casa e portanto, penso que não há essa cultura o que é que 

aconteceu, pronto. No entanto, às vezes surpreende-me o conhecimento que eles têm de 

nível burocrático, as coisas funcionam os papéis para os livros, para o SASE, enfim, vai 

funcionando, pronto, mas eu penso que não há essa cultura de saber o que aconteceu ao 

fim do dia saber o que aconteceu (falar com…). 

Mas diga-me uma coisa a família vai buscar a informação, sobre a escola, onde? São 

vocês que… 

A pouca que têm é através obviamente dos filhos, mas muito pouca também através dos 

professores porque os pais vêm só quando chamados… não vêm por ser normal, vir à 

escola, só quando chamados e mesmo quando chamados nem sempre vêm.  

Mesmo quando chamados nem sempre vêm. Mas considera então que, mesmo assim, a 

informação que têm, parte dela, é pelos meninos? 

Sim, exacto pelos filhos.  

E os Encarregados de Educação chegam mesmo a referir que têm conhecimento sobre 

o que se passa na escola pelos alunos? 

Não, não, alguns chegam a dizer que não sabiam que o filho tinha aquele tipo de 

comportamento e tinha tido aquelas notas, alguns chegam a dizê-lo… por isso é que eu 

acho que há pouco… (que há pouco essa conversa sobre o que se passa na escola) e 

alguns omitirão com certeza não é caso único eu chegar a Janeiro a uma reunião de pais 

e os pais não saberem as notas que os filhos tiveram. As notas já saíram antes do Natal 

(sim, sim) isto é muito comum, pronto. Por isso é que eu acho que a única fonte será a 

reunião de Encarregados de Educação, os atendimentos quando vêm, quando são 

chamados, e os próprios filhos. Penso que é isso. 

E vou-lhe fazer uma questão que já respondeu…vou-lhe colocar uma questão que já me 

respondeu em parte. Considera que o conhecimento que as famílias têm da escola é 

suficiente? 

De todo. Não, de todo. 
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E diga-me uma coisa como é que classifica a frequência de encontros entre 

Encarregados de Educação e o Director de Turma? 

Muito, muito aquém daquilo que seria desejável. É um trabalho… este triângulo, o 

triângulo escola, aluno e família é muito, muito frágil, muito frágil. Temos muito 

pouca… alguns justificadamente porque trabalham, porque assumidamente saem às 

seis, cinco, seis da manhã, outros casos nem sequer trabalham, portanto, isto do 

trabalho… 

Mas mesmo assim não vêm, quando não trabalham…  

Sim, sim, sim. Não há muito essa cultura… Eu julgo, a minha interpretação é que há a 

ideia da vergonha de vir à escola. Só vêm à escola para ouvirem queixas dos filhos, 

penso que é um bocado essa a ideia, é a ideia. Acho que é um preconceito que muitos 

pais têm, o que nem sempre corresponde à verdade obviamente (sim, sim). Nem sempre. 

Às vezes temos elogios para fazer aos filhos. 

Pensa que um dos motivos porque não vêm, de facto, é porque vêm ouvir más notícias. 

Não sei se estou a traduzir bem o que me está a dizer. 

Sim, sim. Porque por um lado não têm essa cultura, pronto, por um lado, não tem esse 

hábito, digamos assim, por outro lado não entendem como um direito e um dever, 

porque também é um dever, não é? (sim, sim). Por outro lado na maioria das vezes se 

calhar vêm para ouvir queixas. 

E em termos de horários? Acha que têm facilidade em relação aos horários de 

atendimento ou das reuniões? 

Das reuniões, nós fazemo-las em horário pós-laboral. 

E nota que comparecem mais Encarregados de Educação em horário pós-laboral? 

Não, não. Aqui nesta escola sempre tive horário pós-laboral. Mas não, não. No horário 

de atendimento já tive às oito, já tive ao meio dia, já tive às dez, a frequência… (é 

baixa, à mesma?). É, é. Não me parece que seja por aí, eu até acho que a hora de 

almoço seria uma boa opção ou às oito, às oito também. Eles sabem isso, mas não, não é 

por aí,  não é por aí, não altera.  

E que estratégias utiliza para trazer à escola os Encarregados de Educação? 
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Eu, eu particularmente não uso, mas a escola tem tido algumas medidas uma delas é a 

criação... Alguns dos nossos Encarregados de Educação ou são analfabetos ou semi, 

alguns e depois a juntar a tal cultura de escola nada ajuda. Então a escola uma das 

medidas que teve foi precisamente fazer… abrir, cursos de alfabetização, em horário 

pós-laboral e estão a ter bastantes… temos mães de alunos, por exemplo. Portanto está a 

ter bastante aceitação o objectivo… o primeiro objectivo era precisamente esse alargar a 

escola à comunidade, pronto (certo) para que a escola seja um espaço… normal, pronto 

um espaço. 

E por acaso já teve resposta? Essas mães que vêm para esses cursos de alfabetização 

procuram depois saber mais sobre a vida escolar dos filhos? 

Eu tenho, não sou Directora de Turma, mas tenho uma turma em que há casos 

exactamente disso. As mães nomeadamente de etnia cigana que estão à noite, então 

conversam com uma professora que tem horário de dia e depois tem alfabetização 

também à noite e ela conversa frequentemente sobre os filhos precisamente porque 

muito menos… Não têm também muito o hábito de vir à escola e portanto conversam, 

aproveitam as duas coisas. 

Aproveita vir estudar para vir falar sobre os filhos… 

Sobre os filhos e não é a primeira vez que é resolvido um problema pontual através 

desse contacto. Mas a ideia é de facto… Inclusivamente recentemente no conselho geral 

uma mãe… uma representante dos Encarregados de Educação disse isso mesmo, ela 

própria pediu para levar informação em suporte de papel para dar em mais sítios na 

comunidade, porque já viu o ano passado e este ano está a continuar para ver se a 

adesão aumenta, embora tenha tido… mas se for necessário mais, se houver mais 

inscrições mais… 

Parece-lhe então que é uma estratégia…que poderá resultar? Está no início. 

Essa é uma das medidas sim, sim. No primeiro ciclo, não sendo eu do primeiro ciclo, eu 

sei que houve… é frequente haver uns convívios em que os pais, enfim, também vêm 

um pouco mais. Eu estou no terceiro ciclo, parece-me que é onde eles vão… eles vão 

deixando gradualmente de vir. Embora também os professores de primeiro ciclo 

segundo dizem também não têm a frequência que gostariam, não é a frequência que… 

normal, digamos assim. 
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Já me falou então de algumas actividades escolares em que costumam participar os 

Encarregados de Educação ou pelo menos de alguns convívios. Há assim algumas 

actividades em que os Encarregados de Educação da sua Direcção de Turma costumem 

participar? 

Não, não fiz. 

E durante as reuniões Director de Turma/Encarregado de Educação colectivas, quais 

são os conteúdos que costumam ser abordados?  

Normalmente, em princípio são temas de interesse geral, desde comportamento geral da 

turma, o aproveitamento geral, a distribuição de fichas, informação sobre alguma 

legislação. 

As fichas a que se refere… de assiduidade… 

Sim, sim, assiduidade, aproveitamento, comportamento todos esses assuntos são 

tratados. São distribuídos os registos de avaliação, são assinados os documentos, planos 

de recuperação, essas coisas e são informados de uma forma enfim…nós tentamos….eu 

tento ler, mas depois explicar desde regras que digam respeito a legislação, a lei três por 

exemplo, (sim, as faltas) as faltas, temos… explicamos, pronto, de uma forma mais 

simples… embora tenhamos que ler, informações desse género, pronto, sobre sei lá, os 

testes intermédios, avisamos os pais que vão ter as visitas, tudo isso é abordado. 

E agora já no horário de atendimento individual quais os temas que normalmente são 

abordados?  

Quando são chamados é porque têm alguma razão para isso, ou comportamento ou 

aproveitamento, enfim, pronto. Fora esses casos quando os pais vêm, pois pronto, 

também querem realmente saber, são essas questões, depois, às vezes, problemas que 

surgem… às vezes nas conversas surgem outros problemas que individualmente… que 

às vezes a escola pode fazer alguma coisa outras vezes não. Foge-nos completamente, 

depende dos casos, já tive uma aluna… não sei se posso falar de outros anos… (pode 

falar da sua experiência aqui na escola) tive uma aluna grávida que eu tentei… a mãe 

vinha muito frequentemente à escola, e eu tentei e fomos todos bem sucedidos, porque a 

mãe estava… a coisa correu muito bem, planeámos o ano, ela estava no nono ano, era 

uma aluna esforçada portanto, tinha o apoio da mãe. Fizemos aí umas recolhas, umas 
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coisinhas para ela, e pronto e a mãe vinha muitas vezes e ajudou-nos a enquadrar e a 

fazer com que a coisa corresse bem e correu muito bem, teve o bebé e depois veio fazer 

os exames e correu muito bem. Pronto, por exemplo, depende… cada aluno é um caso, 

depende. 

Mas assim os temas que são mais focados são então… 

É o comportamento, o aproveitamento, às vezes o futuro deles também o que é que os 

pais gostariam. Conduzi-los às vezes por uma área ou por outra, depende, se for no 

nono ano isso às vezes acontece. Temos de tentar explicar o que é que acontece depois 

desta escola e é basicamente isso. 

E é habitual delinear estratégias sobre a vida escolar do aluno em conjunto com o 

Encarregado de Educação? 

Sim, sim, sim. 

Pode-me dar exemplos? 

Sim, fazer… Por exemplo nós explicamos os planos de recuperação, os planos de 

acompanhamento, explicamos e os pais têm que assinar é um documento que é preciso 

ser assinado e além disso muitas vezes… dou-lhe outro exemplo: um aluno que é um 

bocadinho rebelde, o próprio pai achava. Então nós combinamos, aliás foi o próprio pai 

que disse, que ia tirá-lo do futebol. E eu disse: olhe, não tire, diga que tira se ele não se 

portar bem. Então estivemos ali a fazer uma chantagenzinha. Como há feedback, nestes 

casos funciona, porque seria um aluno muito difícil, se não fosse assim… Era, era. 

Então considera essa colaboração com o Encarregado de Educação importante… 

Muito importante, tivemos sorte naquele caso, que de facto o pai ajudava-nos e nós 

ajudávamos o pai. 

E tem muitos casos desses? 

Algumas vezes sim, sim, sim. Então quando eu sei que eles têm uma actividade 

desportiva de que gostam muito, eu tento fazer…quando tenho feedback… ajuda. Por 

exemplo algumas equipas, alguns clubes aliás, pedem a avaliação e assim que nós 

sabemos às vezes… que eles lá portam-se muito bem e…  
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Mas os clubes colaboram exigindo bom comportamento aqui na escola … 

Sim, e quando eu percebo que eles se… que os clubes querem que aquilo esteja muito 

bonitinho eu digo veja lá o que é que eu vou escrever, pronto, fazemos uma certa 

pressão para eles perceberem que aqui também… no clube portam-se bem, aqui também 

têm que se portar bem. Pronto é esse tipo de coisas… funciona também com alguma 

frequência.  

E diga-me uma coisa o aluno costuma estar presente nas reuniões entre o Director de 

Turma e o Encarregado de Educação ou Encarregados de Educação? 

Regra geral não. Só se necessário, já tive vários casos para confrontar o aluno com o 

próprio… tomar consciência para o fazer reconhecer que de facto… e para dizer à mãe a 

verdade, já tive várias situações… (estamos a falar de reuniões individuais?) de 

Encarregados de Educação, não, eles não estão, não é costume. 

Na hora de atendimento poderão estar? 

Podem, se eu ou a mãe entendermos que é importante.  

E pode-me explicitar melhor os objectivos que a levam a convocar também o aluno 

para esses encontros individuais com o Encarregado de Educação? 

Tive um… caso em que o aluno... em que eu entendia… eu entendo que para … tal 

como o doente que só se pode curar se considerar que está doente pronto às vezes eu 

entendo que é importante confrontarmos o aluno e fazê-lo dizer, e às vezes escrever, eu 

gosto que eles escrevam para assumirem os erros é uma forma de assumirem os erros, 

os erros fazem parte da vida mas é preciso assumi-los para os remediar e tentar não 

repetir foi… foi… é um caso… tem a ver com isso. Ou então eles dizem uma coisa à 

mãe, já me aconteceu também, uma senhora muito zangada comigo porque eu, já não 

me recordo o que a senhora disse, que eu tinha feito ou dito à miúda e eu mandei 

chamar a miúda e depois disse… ela acabou por dizer que tinha mentido à mãe, tinha 

inventado, que eu não tinha dito nada daquilo. Agora não lhe sei precisar qual foi o teor 

da conversa, mas fiz isso e portanto é mais esse o objectivo. No fundo é fazer com 

que… depois, de vez em quando, também há pais que acham: ah mas o meu filho não é 

nada assim, ele não faz nada disso em casa e pronto. Como não percebem que em grupo 

não é a mesma coisa não é… às vezes também é necessário chamar para conversarmos 
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os três porque… (e clarificar…) exactamente. Até porque, pronto, penso que é 

importante que não haja falhas de comunicação, não quero que os alunos digam que eu 

disse ou…porque isso é um disparate, às vezes fico um bocado triste quando os pais em 

vez de perguntarem primeiro, acusam, mas pronto. 

Olhe e que meios utiliza para contactar os Encarregados de Educação? 

Em principio é a carta, a caderneta. Peço desculpa, primeiro é a caderneta depois é a 

carta (a caderneta do aluno?) sim, sim a caderneta do aluno, o correio e muito… enfim, 

quando é assim mais urgente quando o assunto é assim… o telefone. 

E quais é que considera mais eficazes? 

Aquele que… isso não é muito justo…não é muito justo. O mais eficaz é o telefone 

porque aí não há esquecimentos a caderneta às vezes: eu esqueci, pronto. Pois aquilo 

atrasa um bocadinho, pronto, só recorro ao telefone quando é mesmo em cima.  

Costuma recorrer ao aluno para comunicar com o Encarregado de Educação? E de 

que forma? 

Recorrer… sim, sim alguns alunos nem é preciso escrever basta dizer: preciso de falar 

com a sua mãe. Lá está, depende do conhecimento que temos do aluno, há alunos em 

que eu tenho absoluta… tenho a certeza que não vai esquecer… fazer-se esquecido e dá 

o recado sem que eu tenha de assinar nada, também acontece… 

Ser o aluno a comunicar… 

Sim, sim.  

E quais as dificuldades na comunicação. As maiores dificuldades que tem na 

comunicação com a família? 

Indirecta ou em presença? 

Qualquer. De uma forma geral, directa já me falou… já me disse há pouco que os pais 

não vêm tanto quanto gostaria e outras formas de comunicação? A caderneta também 

já me disse que atrasa um bocadinho a comunicação… 

As cartas se forem registadas não vão buscá-las, as outras, correm o risco de 

desaparecer… ou alguém chega lá primeiro… 
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E quem é que chega lá primeiro? 

Suponho que sejam os filhos. 

Os próprios alunos? 

Penso que sim. 

As registadas… 

As registadas normalmente vêm devolvidas. 

Ficam nos correios, ninguém as reclama? 

Exactamente, as registadas. O telefone realmente tem um problema que é sempre 

telemóvel e temos restrições à utilização do telemóvel, não é? Dever somos…temos que 

pedir autorização para que não seja banal, para que seja só em casos excepcionais 

porque custa dinheiro é essa a razão. 

E mesmo quando comunica de forma directa com as famílias. Sente que tem 

dificuldades de comunicação no sentido de que… as pessoas compreendem aquilo que 

diz e compreende aquilo que lhe dizem? 

Sim, sim, a língua aqui será… quando muito eu a eles, eu acho que eles a mim me 

percebem e eu tento, se vejo que é um problema de língua, tento… claro que… por isso 

é que eu estava a dizer ainda há bocadinho que ainda que leia a Lei 3, explico. 

Isso, porque os Encarregados de Educação têm alguma dificuldade com a língua 

portuguesa? 

Sim, sim, sim e outros sem ser com a língua portuguesa, outros não tem a ver com a 

língua portuguesa tem a ver com o grau de escolaridade (que é baixo?) sim, sim, alguns 

têm dificuldade de interpretação. 

Analfabetos mesmo… e o domínio da língua portuguesa… 

Difícil, sim, difícil 

Não são todos portugueses, não é? 
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Os pais muitos que… não são. Ainda que seja a língua oficial não é a língua usada na 

prática. (que é falada, não é?) 

E diga-me uma coisa costuma incentivar os seus alunos a conversar em casa sobre o 

que se passa na escola? Já me disse que conversam pouco, mas costuma incentivar? 

Sim, sim. 

E sobre que temas… 

Sobre a escola, sobre o seu dia-a-dia, sobre… Digo-lhes com alguma frequência se 

eles… se vocês partirem uma perna eu vou ligar aos pais e eles vêm a correr para levar-

vos ao hospital. Pronto, para vir à escola também é preciso, também é preciso, podem 

faltar ao trabalho para vir um dia à escola, um dia por período. 

Então neste caso procura incentivar os pais a virem à escola através dos alunos?  

Sim, sim, sim. Digo-lhes que é uma obrigação dos pais, conforme vão com os filhos aos 

médicos também têm que vir à escola… é a mesma coisa, é a mesma coisa, é outro tipo 

de saúde. 

E outros temas que costume de facto incentivar os alunos a discutir em casa com os 

pais, ocorre-lhe algum? 

Não (não). Outros temas, não. 

E actividades para os alunos realizarem em casa mas com a colaboração dos pais? 

Não.  

Não costuma propor? 

Não, porque… tentei, não tive nenhum sucesso. Não como Directora de Turma mas 

como professora que eles trouxessem umas histórias, uns contos tradicionais falados, 

história da avó… não, não tive sucesso. 

Não teve sucesso e agora já não põe em prática? 

Não. 

E acha que era importante este tipo de actividades? 
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Eram importantes era enriquecedor para eles e para mim também, mas sobretudo para 

eles. 

E em termos de aproximação escola/família? 

Pois era, era muito positivo que eles pudessem vir à escola como noutras escolas é 

possível falar ou tratar de um assunto ou ensinar a fazer de alguma coisa que nós não 

saibamos, sei lá…. (mas está-me a falar dos pais?) sim, sim dos pais sim, seria … não é 

muito fácil, não é muito fácil. Alguns por insegurança, por vergonha, penso que, muitos 

não é por falta de boa vontade, mas que à partida seria difícil.  

Vergonha de quê? Vergonha… 

Não…Sei lá, lembro-me uma vez a minha filha teve na sala alguém… que foi… uma 

mãe que foi ensinar os meninos a fazer papel reciclado, pronto, à partida isso é alguma 

coisa que eu não tenho… eu tenho dificuldade… no caso das lendas ou das histórias 

tradicionais poderia ser um passo para os convidar mas nem sequer as tive através dos 

alunos, por isso não vejo… Pode haver e eu se calhar nunca pensei muito a sério sobre o 

assunto, pode haver alguma coisa que eles pudessem trazer aos outros alunos, qualquer 

riqueza que tivessem, mas sinto muitos constrangimentos (sente que não iria ter 

resposta?) eu tenho algum receio disso. 

E já observou situações, já me referiu uma por acaso, em que os alunos colaboram 

espontaneamente no sentido de aproximarem a escola e a família e de que forma? Já 

me disse há pouco que há alunos a quem pode dizer que gostaria de falar com a mãe, 

os alunos encarregam-se de dar o recado… 

Sim, sim, sim. 

Outras situações em que eles possam, de facto, promover esta aproximação 

escola/família? 

Os alunos? 

Os alunos. Vou-lhe dar exemplos: recordando aos Encarregados de Educação data e 

hora de reuniões, horário de atendimento… 

Não sei se eles fazem isso. Se os alunos fazem isso? (Sim, sim. Não tem conhecimento?) 

Não. 
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Ou mostrando espontaneamente trabalhos que fazem na escola… 

Não. (ou conversando espontaneamente…) Não sei. 

E já observou situações em que os alunos esclarecem perante os Encarregados de 

Educação informação que é enviada pela escola? 

Sim, sim, isso é certo. Há pais que de facto precisam dos filhos para perceberem certos 

assuntos. 

Pode-me dar exemplos? 

Por exemplo: registo da ficha de avaliação… (registos de assiduidade) sim, sim, tem 

tudo. Está tudo presente na mesma ficha. Nas intercalares por exemplo suficiente, 

insuficiente, tem uma nomenclatura diferente. São os miúdos que explicam com 

frequência isso aos pais.  

E outras informações, quando envia… visitas de estudo ou recados tem conhecimento 

que de facto os alunos esclarecem perante os pais? 

Sim, sim. Os recados do género… As faltas por exemplo, uma prova de recuperação, eu 

envio obrigatoriamente (sim, sim) tenho a certeza que são eles… alguns que explicam 

porque pronto é uma coisa nova também, são os miúdos… eu explico muito bem, 

preocupo-me que os alunos percebam muito bem aquilo que está em causa… os filhos. 

E quando tem essa preocupação… 

Com eles porque eu tenho a certeza que eles percebem melhor, claro que há excepções, 

mas na maioria, regra geral, eles percebem melhor do que os pais estes assuntos. 

Quando fazem… em que nível…em que número de faltas é que fazem provas, quando é 

que não fazem, eles percebem isto melhor… 

E são eles que depois explicam aos pais? 

Sim, sim, sim. 

E mesmo em termos de avaliação também colaboram? 

Sim, sim, sim. Tanto que alguns pais não lhes diz… o cinco ou o um não lhes diz muito, 

de certeza. 
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E agora… já teve conhecimento de situações em que os alunos alteram essa 

informação? Informação que é trocada entre pais e professores. 

Escrita não. Escrita não, nesta escola não tenho nenhum caso. Agora oral sim, oral sim. 

Há bocado quando lhe disse que a aluna tinha dito… tinha alterado as minhas 

palavras… oral já tive. 

E mesmo quando eles explicam faltas e aproveitamento… 

Eu penso …aí confio um bocadinho mais, eu explico nas reuniões e depois eu espero 

que percebam. Eu penso que alguns… apesar de alguns comportamentos, são miúdos 

que também crescem um pouco mais depressa, ou porque têm pouco tempo para... ou 

têm pouca disponibilidade para serem dedicados aos assuntos (e crescem depressa 

porque…) por isso mesmo, porque não têm… para alguns alunos, apesar de tudo, eu 

acho extraordinário porque não têm … porque à noite não vêem nem a mãe nem o pai, 

lá vão para a cama sem que ninguém os mande apesar de tudo eu acho que é… em 

alguns casos diria eu poderiam os alunos estar em muito piores condições (em termos de 

comportamento?) exactamente. 

E tem conhecimento que estes alunos têm outras responsabilidades para além das 

responsabilidades que devem ser atribuídas a crianças destas idades? 

Sim, sim. Têm. Eu não vejo mal em que um miúdo ajude a mãe a fazer o jantar… não 

estamos a falar disso… isso tenho. Alguns surpreendentes… rapazes maus, maus aqui, 

armados em maus e que pronto, as mães dizem: ah, ele em casa ajuda-me, ah, ele 

arruma, ajuda a tomar conta do bebé, pronto, fico surpreendida positivamente, não vejo 

nisso mal. Não acho que haja assim nada… (mas ajudam a tomar conta dos irmãos) 

sim, ajudar, ajudar, eu leio isso assim. Ajudar a mãe a pôr a mesa, a fazer o jantar, 

ajudar… alguns eventualmente vão almoçar sozinhos em casa, não há mais ninguém, 

mas se calhar não é grave eu é que sou muito mãe galinha… 

E diga-me outra coisa e até em questões mais burocráticas… disse-me há pouco que 

eles ajudavam a compreender as fichas de avaliação, e tem conhecimento que eles 

ajudem os pais a tratar de outros assuntos, uma vez que os pais dominam mal a língua 

portuguesa? 

A nível da escola, seguramente, eles tratam do SASE, eles fazem as matrículas, eles… 
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São eles já que fazem a sua própria matrícula? 

Sim, sim, sim, no final do ano nós fazemos as matrículas e eu vejo isso, eles é que 

tratam das matrículas, muitas vezes, é só a assinatura do pai ou da mãe que está, de resto 

é tudo eles… 

São eles que preenchem a documentação, não tem conhecimento que eles ajudem os 

pais noutras questões, estou-me a lembrar, tratar de assuntos no banco ou assim, 

colaborar nesse sentido… 

Não. (não tem essa informação) 

Bom, também já me disse, vamos voltar um bocadinho atrás, relativamente à caderneta, 

que retardam um bocadinho a chegada da informação, ocultam informação, já lhe 

aconteceu ocultarem informação? 

Sim, sim, também. 

E seleccionarem a informação que dão aos pais, ou seja, mostrarem alguma e não 

outra? 

Isso que eu tenha conhecimento, não.  

E considera que o acesso que o aluno tem à informação que circula entre a escola e a 

família… Por que o aluno acaba por ter acesso à informação, não é? Permite ao aluno 

controlar de alguma forma esta comunicação que se estabelece? 

Controlar no sentido de poder estancar? (estancar, alterar de alguma forma) eu diria 

que exceptuando a carta, o resto controlo eu. A carta é mais difícil  eu controlar porque 

na verdade a caderneta ele pode não trazer num dia, mas vai trazer no outro ou no outro, 

mas acaba por trazer não é? A carta é aquilo que é mais complicado, porque o resto 

controlo eu.  

E quando contam um pouco diferente as coisas, não lhe parece que há aqui algum 

controlo sobre a comunicação? 

Há uma tentativa, não é? De facto (sim, não estou a dizer que sejam bem sucedidos) 

penso que isso é uma lei da natureza está cá…é uma forma de protecção. 
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Ou mesmo até quando explicitam a informação que vai da escola não lhe parece que 

poderá também haver aí… 

Pode haver, eu admito que sim, que haja mas eu… normalmente, em regra os pais não 

põem em causa aquilo que eu digo. Não põem em causa, por isso eu penso que não 

haverá muito isso. Eu concluo por causa disto. 

E porque toma também algumas precauções para que não aconteça… 

Sim, sim, quando são assuntos mais graves os miúdos assinam as notas, os que vêm (os 

que vêm, os pais, mas os que não vêm…) sim, mas os que não vêm, os mais 

preocupantes eu chamo, ou asseguro-me que chega.  

Portanto, procura ter contactos directos, para evitar esse tipo de situações? 

Claro, claro, tentativas há de certeza… 

E diga-me uma coisa, a existir algum controlo por parte do aluno quais serão os 

factores que o fazem variar?  

Por parte do aluno… (do controlo da comunicação, eu vou-lhe dar alguns exemplos o 

domínio da língua portuguesa por parte do encarregado de educação, ou o nível de 

escolaridade do encarregado de educação) 

Sim, sim a falta de… sobretudo a falta de escolarização do Encarregado de Educação 

alguns chegam a dizer abertamente, já tive um aluno, no nono ano, que me chegou a 

dizer assim: ah a minha mãe não sabe ler (pois exactamente) e aí fiquei muito 

aborrecida, então mas a tua mãe não sabe ler? Fiquei, fiquei. Achei que não era atitude. 

(quando lhe disse isso… a mãe não ia conseguir ler a informação que lhe estava a ser 

enviada) mas pronto essa mãe depois acabou por vir, veio e eu expliquei-lhe as coisas 

que queria, portanto… 

Os contactos directos quanto a si têm importância para controlarem a comunicação, 

para haver um controlo por parte dos adultos? 

Tem que ser, tem que ser. Sim, sim, sim. Mas eu acho que há um sentido, quando esse 

miúdo me disse eu fiquei aborrecida, mas não fiquei surpreendida, por ele, se fosse 

outro ficaria. Portanto não me espantou assim muito (por ser aquele aluno) exactamente 
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porque há alunos que, tenho a certeza, que não fariam isso, nós vamos conhecendo… os 

miúdos. 

Depende das características dos alunos? 

Sim, sim. Há miúdos que não fariam nunca esse tipo de coisas, que nunca diriam: ah, a 

minha mãe não sabe ler. E eu fiquei… mas depois assegurei-me que… (claro, claro) 

fiquei, cada aluno realmente é… (um caso). 

E gostaria de acrescentar alguma coisa ao que foi dito? 

Sobre a Direcção de turma? 

Sobretudo sobre o aluno na relação escola/ família. 

Não a única coisa que eu realmente tenho pena é da pouca participação, pouca presença 

dos pais na escola porque se nuns casos obrigam-nos a fazer vários telefonemas, o que 

não é agradável, noutros casos, situações que poderiam ser evitadas. Acho que era 

importante eles virem… como uma coisa normal, pronto. Como … pelo menos uma vez 

por período, virem saber ou então telefonarem, a partir do momento que conheço o pai 

ou a mãe, não me importo nada de dar informações ou dizer como vão as coisas por 

telefone, também me disponibilizo para isso. Mais do que uma vez disponibilizo o meu 

horário na escola, outros horários, na escola para atender… (para além do seu 

atendimento, disponibiliza outro horário) sim, sim, não é por aí. Pontualmente, eu estou 

na escola, pode vir mas não é muito… é realmente isso que eu lamento, os pais aqui… 

porque nos ajudava muito, pronto, neste tal triângulo, que deixa de ser triângulo… 

É triângulo precisamente porque o aluno acaba por ter o seu papel… e diga-me só uma 

coisa só para terminarmos sente que os pais aqui na escola têm autoridade sobre as 

crianças? 

Muitas vezes não, ou é uma autoridade que não é bem exercida, que é pela violência em 

alguns casos ou… pouco equilibrada ou… eu considero que não é bem autoridade… se 

ele tem negativa apanha... ouvimos isto com alguma frequência, se tem negativa apanha 

ou se tem negativa eu tiro da escola, este tipo de coisas, tiro o meu filho da escola, não 

me parece que seja por aí. Mas alguns não. Eu o ano passado tive um aluno que 

nitidamente a mãe estava de todo… antes pelo contrário ela quase que nos pedia 

ajuda… um pouco … (pedia ajuda para?) para controlar o filho, (mesmo fora da 
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escola?) exactamente, eu não posso, ele saía à noite e não vinha, um aluno de 7º ano, 

não e fácil para nós... com alguma frequência, com alguma frequência, aqui a figura da 

mãe é mais importante, alguns rapazes não tem o respeito à mãe que… enfim (eles 

vivem sobretudo com a mãe ou a mãe envolve-se mais na sua educação, não é?) Sim, 

sim, são sobretudo as mães, sim os pais… pronto. E essa falta de… (autoridade?) não, 

de respeito que os filhos têm pelas mães tem, às vezes, consequências nalguns casos. 

Não é regra, mas alguns casos é, de miúdos cujo percurso é mau, é precisamente porque 

não há… ajuda. 

E diga-me uma coisa essa falta de autoridade dos pais, tem alguns factores que pense 

que explicam essa falta de autoridade que têm os pais? 

Eu como disse os casos que tenho é mais as mães (ou as mães, essa falta de autoridade) 

aqueles matulões que… eu estava-me a lembrar do caso de uma mãe que dava o 

dinheiro que fosse preciso, eu até fiquei a olhar para ela, cento e não sei quantos euros 

por uns ténis para o filho que era um malandreco que não fazia nada, um matulão maior 

do que a mãe não sei quantas vezes e a mãe levantava-se não sei a que horas para ir 

trabalhar e ele nem se quer lhe dava cavaco, no fim-de-semana não aparecia em casa, 

não dormia … e a mãe a dizer que ia comprar os ténis para fazer a vontade, como é que 

se controla? Como é que se controla, como é que se volta atrás neste fio? É complicado, 

não é fácil. 

Mas não tem então assim razões para haver …. É pelo facto de eles estarem em 

famílias monoparentais e portanto entregues sobretudo às mães?  

Isto é uma leitura assim um bocadinho caseira, minha. (sim, sim) Estou a pensar nos 

casos em que isso é mais… tem a ver com isso, tem a ver com isso. 

Pronto se não quer dizer mais nada resta-me agradecer muito… 
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Data: 28/1/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistado: Director de Turma (DT2) 

Duração: 33 minutos e 50 segundos. 

Então como lhe estava a explicar eu tenho interesse em saber a sua opinião sobre a 

relação escola/família e as questões que lhe vou colocar são no âmbito desta temática 

sobretudo o papel que o aluno tem então nesta relação escola/família. Vou começar por 

lhe fazer algumas perguntas… para saber o seu perfil… 

Precisava de saber a sua idade… 

Vinte e nove. 

Qual a sua situação profissional? 

Sou contratado.  

E há quantos anos lecciona? 

Este é o terceiro… quarto contando com o estágio. 

E qual é o seu grupo de recrutamento? 

Quinhentos - matemática. 

E quais as suas habilitações académicas? 

Sou…tenho… sou licenciado em matemática em ensino, tenho uma pós-graduação em 

TIC já fui professor de TIC. O meu primeiro ano, depois estive numa escola 

profissional nos Açores. E agora estou em matemática outra vez. 

E quantos anos tem de experiência, como Director de Turma? 

É o primeiro. 

É o primeiro ano… e portanto nesta escola, entrou este ano… 

Entrei este ano, é o primeiro ano. (sim, sim) 
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Este ano é Director de Turma de que ano de escolaridade? 

Sétimo.  

Olhe, vou agora colocar-lhe algumas questões sobre o conhecimento recíproco 

escola/família. Que tipo de informação é que procura ter das famílias dos seus alunos? 

As informações são dadas através do… dos…das fichas informativas: o agregado 

familiar, com quem eles vivem, irmãos… quem é o Encarregado de Educação se é a 

mãe, se é o pai, as possibilidades económicas… tenta-se saber se há algum historial na 

família, por conversas, como é que os Encarregados de Educação costumam vir, como é 

que eles são… tento ver se há ali alguma… alguma coisa que nós não saibamos sobre a 

família.  

E diga-me uma coisa, essa ficha é preenchida…  

Na matrícula e depois vamos junto aos alunos para ir actualizando com os ficheiros que 

a gente recebe, podem ter mudado de número de telemóvel, número da residência e 

depois nós vamos actualizando. Pego em todas as fichas, vou anotando aquelas 

características que lá estão: se gosta da escola, as disciplinas favoritas, as informações 

do seu agregado familiar. Vou anotando numa grelha, vou fazendo uma estatísticas, 

pronto os dados: aquilo de que mais gostam, aquilo de que menos gostam, se são 

repetentes, se têm planos… Da família: é das profissões dos pais, o que é que eles 

fazem, também se vê se fazem alguma coisa, se são domésticos, também se tiram 

algumas coisas por aí. 

E essa informação, parte dela é-lhe então dada pelos próprios alunos… 

Sim é actualizada… os alunos preenchem uma ficha com esses dados (no início) sim 

com esses dados. Outra já vem do ano passada, já vem no processo do ano passado e 

nós este ano actualizamos com os novos dados, podem surgir alterações.  

E diga-me uma coisa e como é que qualifica esse conhecimento? Acha que é exacto é 

suficiente…o conhecimento que tem da família…  

Não chega para nada. Serve para… à primeira vista, pronto dá para ver alguma coisa 

mas não… o verdadeiro conhecimento que a gente tem, pelo menos comigo, dos alunos 

é olhar, é ver a profissão dos pais, idade dos pais, pronto o que é que eles fazem pronto 
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os irmãos, se têm possibilidades de ter computador em casa, se tem possibilidades de ter 

isto ou aquilo. Não é isso, é também com os outros professores, ver os casos 

disciplinares que eles têm dos outros anos, é mais aqui dos professores que já os 

conhecem do ano passado do que propriamente dessas fichas… da informação que a 

gente tem  da família… que não dá para conhecer muito. Até mesmo …se calhar vem 

alguma pergunta relacionada com isto (não, mas não se preocupe) das fichas 

informativas é só mais os dados estatísticos referentes à família, são só informações: 

profissões, localidade, morada, outras vezes se têm dificuldades económicas ou não, o 

número de irmãos, se gostam de estudar em casa, se têm um bom ambiente para estudar 

em casa, mas mais do que isso… não tiramos nada assim, de muito relevante. Há 

pessoas que sim, sim senhor, sei tudo sobre o aluno. Julgo que o que surge é depois nos 

primeiros encontros com os pais e com conversas também com os antigos Directores de 

Turma desses mesmos alunos, que nos dizem assim a situação familiar é esta assim, é 

esta. É esta, é esta… a mãe costuma ser assim, já tem uma certa idade, não consegue 

acompanhar bem… pronto, é mais uma informação dos Directores de Turma. 

E informação vinda dos próprios alunos…  

Dos próprios alunos… dizem-nos se a mãe pode ou não pode vir… se nos dão a 

entender o que é que se passa em casa, não é? (sim, alguma informação que lhe seja 

útil, de facto) se, se passa alguma coisa do aluno, a gente tentamos entrar em contacto 

um bocado com o Encarregado de Educação, se eles nos dizem alguma coisa do que se 

passa em casa. Às vezes podem dizer: olhe o meu pai não pode ir hoje porque está a 

trabalhar… a minha mãe porque está a trabalhar, pode marcar outra data? Também 

costumo comunicar com eles assim. (exacto) Eles, às vezes, vêm ter comigo: olhe a 

minha mãe não pode cá vir no seu horário de atendimento, pode ser às onze horas? 

Então diga-lhe que eu às onze e meia estou aqui e ela se não aparecer... É um dos 

contactos. 

E costuma funcionar, essa marcação de encontros através do aluno? 

Sim, sim costuma funcionar. Pode não ser muito útil essa comunicação, o aluno levar 

recados para casa, pode não ser muito útil se o aluno estava… faz algumas peripécias na 

escola e quer esconder do Encarregado de Educação, pode haver uma manipulação do 

aluno com os pais, ou tentar acalmar as coisas com o professor: ah, a minha mãe, a 

minha mãe não pode vir. Tentar esfriar as coisas, alterar as datas, não convém ter um 
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contacto muito directo, nesses casos se o aluno tem muitos problemas assim de 

comportamento, não convém marcar as coisas através do aluno, convém ser 

directamente com os pais, para não haver corte da informação, aí já aconteceu.  

Sim e na sua opinião quais são para a família as principais fontes de informação sobre 

a escola, como é que a família sabe o que se passa na escola, sobre as actividades 

desenvolvidas, sobre o trabalho realizado com os alunos… como é que lhe chega essa 

informação? 

A gente informa… informamos nas reuniões. Se eles têm apoios mandamos para casa 

nas cadernetas: se o aluno vai ter apoio a português, está num determinado clube, 

mandamos tudo para casa.  

Via caderneta… 

Via caderneta ou via… em papéis próprios… impressos (impressos, pelo aluno?) com 

destacáveis, o aluno leva uma parte. Não sei, é se eles sabem o que estão a assinar ou 

não, mas tudo… (Os pais portanto…) informação escrita (sim, mas quando me disse 

que não sei se eles sabem o que estão a assinar ou não…) podem não saber ler, 

escrever. Mas apoios, apoios, clubes… todas as actividades, desporto escolar, vão para 

casa em papelinhos, existem impressos próprios, ou via caderneta, comunica-se pela 

caderneta, uma coisa ou outra. 

Uma coisa ou outra e diga-me uma coisa, os Encarregado de Educação dizem-lhe, 

referem ter conhecimento sobre o que se passa na escola em resultado de conversas 

com os educandos, com os filhos? 

Sim, sim, muitos sim. Muitos… Eles preparam-nos, sabem que a mãe vem cá e eles 

naqueles dias antecedentes começam a portar-se muito bem, começam ali: professor 

vem cá a minha mãe portanto estou a portar-me bem, não estou? Estás, estás, estás. 

Preparam-nos muito bem, começam a fazer os trabalhos de casa. Há ali uma preparação 

do pai. Eles quando sabem que eles vêm cá, até alguma maldade que eles tenham feito e 

não tenham dito, dizem logo, antes da reunião…para não saberem por mim. Quando 

chegam cá os pais já estão à espera do pior, às vezes mais do que é preciso. Às vezes… 

eu digo: há dias e dias, pronto. E resulta se eu… se… quer dizer, se eu… tento dizer o 

que é, mas também se eu… não convém massacrar, castigar o aluno através do pai 

porque não dá muito resultado se… depende dos casos, depende dos casos. É dizer 
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aquilo que se passa, há dias que sim, há dias que não: ultimamente tem, ultimamente 

tem, mudado o comportamento, porque sabe que a senhora vem cá. Sentem-se todos 

lisonjeados, porque afinal… o pai também resulta… é isso que eu tento fazer, tento que 

o pai também sinta que tem um papel importante no filho (tem autoridade) autoridade 

eles ficam… e depois exercem-na também (claro, claro). É isso. 

E diga-me uma coisa, considera que o conhecimento que as famílias têm… sabem sobre 

a escola é suficiente? As família com que trabalha… 

Não, não deve ser muito…quer dizer, há famílias que têm uma ideia exagerada, outras 

que têm uma ideia… acho que não, acho que não. Só mesmo quem cá está é sabe o que 

se passa, as famílias podem ter conversas com os vizinhos, eu sou novo aqui, não sei 

se… sabem que há casos disciplinares, devem de ouvir conversas com os filhos, casos 

de alunos que são expulsos regularmente, tenho aí uns alunos que são sempre… alunos 

que são sistematicamente expulsos, que partem vidros, ou que agridem. Devem saber 

pelos filhos, pelos filhos, o que se passa desses alunos, sabem de certeza quando eu 

vou… Por exemplo agora veio um aluno novo, também é problemático, estava a falar 

com o Encarregado de Educação e disse: pois agora o seu educando tem uma nova 

companhia na turma. Ele já sabia quem era… pronto já sabia. 

E como é que chegou a esse conhecimento? Através…  

Através de conversas, ou através de funcionários da portaria enquanto esperam ou… 

gostam muito de falar com os funcionários, ou no bairro falam uns com os outros, mas 

sabia logo quem era o aluno, pronto, com quem… que as más companhias, sabia… já 

sabia mais do que… antes de chegar aqui ao Director de Turma, já tinha outra 

informação ou soube através…através do filho não acredito, veio cá tentar saber e soube 

ou na portaria ou através de outras pessoas que também têm cá filhos, deve ter sido 

assim…  

Sim, e diga-me uma coisa, então o que lhe parece o conhecimento que as famílias têm 

da própria vida escolar dos seus filhos, das crianças que têm aqui na escola, 

acompanham o suficiente? 

… 

Já não tanto sobre a escola mas sobre…o seu educando… 
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Sim, se eles acompanham. Eu, da minha parte, não tenho queixa, eles têm vindo. É o 

primeiro ano, se calhar tentaram saber se o professor novo… têm vindo… não são 

todos, mas vêm, quando eu chamo vêm, pelo menos a uma reunião, a outra podem não 

vir, depois vêm a seguir, não são muito… pronto, não vêm sempre às reuniões, mas … 

agora se…qual era a pergunta? 

Se o que sabem é o suficiente sobre a vida escolar do… das crianças… 

Sabem, sabem, sabem. Eles sabem, ou tentam saber, pelo menos no meu caso sabem, 

agora se as coisas … eles sabem bem, porque a gente informa, eles não têm nenhuma 

ideia distorcida ou acho que não existe… eles sabem, podem é às vezes exagerar. 

Sabem que… como é que são… pelo menos neste caso, que não tenho muita 

experiência (claro, claro, claro, tem a experiência deste ano) claro se estiver a falar 

com uma pessoa que estiver aqui há dez anos a conversa é… pelos… pelo menos pelos 

pais que vêm ter a mim já vêm: o que é que o meu filho fez? O que é que o meu filho 

fez? Vêm com uma ideia… 

 Acha que já vêm à espera de más notícias? 

Umas coisa ainda pior, ainda piores até porque eles… Há aqui turmas piores, a minha 

turma não é das piores, há aí turmas que ainda são piores, eles têm uma ideia como isto 

é. Pronto, basta entrar na escola, eles têm uma ideia como isto é, acho que sim e falam, 

falam como hoje em dia as coisas são muito mais difíceis do que era antigamente. Eu 

acho que eles têm uma ideia, acho que eles têm uma ideia, de como isto é. 

Olhe e já me disse… já me falou um pouco disto… mas como classifica a frequência 

dos encontros entre os Encarregados de Educação e o Director de Turma? Da sua 

experiência até agora parece-lhe suficiente? 

Sim, suficiente, apesar de que há casos e casos, mas no meu caso particular é suficiente. 

E diga-me uma coisa quando os pais não vêm, o que é que lhe parece que afasta esses 

pais que não vêm à escola? Que não vêm às reuniões… 

Terá a ver com o emprego. (terá a ver com o emprego) Sim.  

E que estratégias é que costuma utilizar para trazer à escola os Encarregado de 

Educação? 
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Falo com os alunos (fala com os alunos?) falo com os alunos das reuniões que vão 

haver, mando a convocatória por carta, por correio, carta. Se for uma coisa assim 

urgente, grave, uma emergência, telefono, faço um telefonema, se for uma coisa mais 

grave, mais importante. 

E em que actividades escolares costumam participar os Encarregado de Educação? É 

habitual os Encarregado de Educação participarem em algumas actividades? 

Não. (não, até agora…). 

E nas reuniões entre o Director de Turma e o Encarregado de Educação. Quais são os 

conteúdos normalmente abordados? Estou-me a referir a reuniões colectivas. 

Colectivas? (sim) Aproveitamento, comportamento, assiduidade, gerais (gerais, sim) 

sempre, informações… casos particulares de alunos… primeiro informações gerais, 

depois caso a caso, tento chamar à parte se for possível… (para as entrevistas 

individuais) sim, para falar de casos particulares se for caso de… mais de 

comportamento, chamo à parte o Encarregado de Educação para ver se… se toma 

conhecimento da situação e se… pronto esses casos de aproveitamento fala-se…  

E diga-me uma coisa, e os conteúdos que são mais abordados então nos encontros 

individuais entre o Encarregado de Educação e o Director de Turma, fala então de 

casos mais problemáticos de comportamento…  

Sim. Assiduidade, relatório das faltas, os dias, as disciplinas, para eles saberem, 

mostro… até mostro o horário escolar do aluno a ver se eles têm conhecimento do 

horário, as aulas a que eles têm as faltas, porque é que eles têm as faltas. O que é que se 

passa, se chegou atrasado, eles gostam de ver o horário, o horário, e apontar para ver as 

faltas, e o dia. 

E diga-me uma coisa, nesses encontros costuma delinear estratégias comuns com o 

Encarregado de Educação? 

Sim, trago sempre alguma coisa, alguma coisa, uma palavra-chave … olha… palavras-

chave olhe veja se a sua filha… faz os trabalhos de casa, se vem para as aulas para 

trabalhar ou se pára de refilar… Digo só palavra-chave para fazerem…chegarem a casa 

e dizerem essa coisa… essa… pronto essa (aos filhos) não sei se resulta, se não. (mas 

procura estabelecer…) Procuro estabelecer alguns pontos para esclarecer os 
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Encarregado de Educação ou controlarem mais os trabalhos de casa diários: veja se ele 

tem trabalhos de casa, a sua filha tem que trabalhar mais nas aulas, tem que fazer as 

tarefas que os professores mandam. Digo duas ou três coisas, tenho assim uma ideia. A 

gente antes de ter uma reunião, tem que se ter essa ideia, faz-se isso, tenho que dizer 

isto, isto para ver se… 

E diga-me uma coisa, é habitual o aluno estar presente nessas reuniões entre 

Directores de Turma e Encarregados de Educação? 

Mas… quando são chamados à escola estão a ter aulas, não podem estar. Nas gerais, às 

vezes os alunos podem vir com os pais para lhes mostrar a sala (mas não ficam 

depois…) não são proibidos… não são proibidos de irem (é habitual tê-los na reunião?) 

a gente não os convoca mas se aparecer um ou outro que queira, que acompanhem os 

pais não há nada que…não há nada a esconder. 

Mas diga-me uma coisa e nessas reuniões individuais não é habitual, então, eles 

estarem presentes… 

Não. (Estão em aulas e ficam.) 

Diga-me uma coisa, que meios costuma utilizar para contactar os Encarregado de 

Educação? Já me referiu a convocatória para as reuniões, por carta, telefone e o 

próprio aluno… 

O aluno, mas por escrito, pela caderneta (pela caderneta) mas pela caderneta nunca 

convoco, só algum recado (pois aqui são contactos gerais) contactos gerais: a 

caderneta, carta, telefone…  

E quais considera mais eficazes e porquê?  

O telefone. Por telefone é eficaz, logo, directamente mas não digo a informação por 

telefone, não digo nada por telefone, digo só o horário, o motivo, o processo, mas… 

convocatória é por telefone, mas para falar só se for uma coisa curta, muito breve. 

E costuma recorrer então ao aluno para comunicar com o Encarregado de Educação 

só para recordar… 

Reforçar, reforçar. (exactamente) 
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E quais as dificuldades que costuma ter na comunicação escola/família, já me disse que 

os pais, normalmente, até vêm, ainda não encontrou assim nenhuma dificuldade? 

Casos particulares, há sempre casos particulares, pais que ainda não apareceram, não 

vêm, embora até agora…Dificuldades… Depende, só mesmo casos particulares, pode 

vir a acontecer, até agora como sou novo… (ainda não teve grandes problemas…) 

Ainda não cheguei a essa parte. 

E costuma incentivar os seus alunos a conversarem em casa sobre o que se passa na 

escola? Sobre algum tema específico? Alguns temas?  

… Falar… O que eles fazem na escola… Informar das actividades… (sobre aquilo que 

eles estudam na escola…sobre actividades) posso…pedir ajuda aos Encarregados de 

Educação para… se têm alguma irmã em casa para ajudar a fazer o trabalho de casa, 

posso perguntar alguma coisa, alguma forma de…alguma forma de os pôr a interagir 

com os pais… 

Sim, sim, até propor alguma actividade para eles realizarem com os pais, é habitual? 

Até agora ainda não… mas…gosto da ideia… (gosta da ideia… e que importância é que 

atribui? Já que gosta da ideia, que importância é que atribui a actividades que eles 

possam fazer em casa mas com o apoio dos pais, com os pais mesmo, em conjunto?) Eu 

acho importante para reforçar os laços entre pais e filhos através da escola, mas por 

acaso, ainda não … (mas vai pensar na ideia, olhe e já observou situações…) não quer 

dizer que seja fácil isso. Se os filhos já estão chegados aos pais continuam, mas se já 

houve uma quebra, dificilmente… posso experimentar, não se perde nada com isso (já 

lhe estou a dar ideias) Eu estou a perceber...  

E já observou situações em que os alunos colaboram espontaneamente no sentido de 

aproximarem a escola e a família? 

Sim. 

De que forma? De que forma? Pode-me dar exemplos? 

Aquilo que eu lhe estava a contar…Eles participam, quando eles vão perguntar o 

horário de atendimento, eles sabem… horário de atendimento, passar os recados se… se 

o pai pode ir se não pode ir, pronto, essa situação de vez em quando até é mais por eles, 
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do que pelas próprias cartas. Mas como digo têm um papel, têm um papel, desde que 

não seja um aluno problemático, no caso se for um aluno… um aluno pronto, normal 

essa comunicação é boa, mandar recados para casa, actividades, materiais necessários… 

isso funciona agora se o aluno é problemático pode haver ali uma quebra de… ali uma 

distorção da comunicação (sim, sim) o aluno pode não querer que o pai saiba de alguma 

coisa e aí não resulta muito bem. 

E já observou mesmo casos em que os alunos solicitam eles próprios a presença dos 

pais na escola? Já lhe foi dado observar? 

Já. Quando os pais faltam a uma reunião…estou a falar da última reunião das notas os 

pais que não vieram à reunião, não vieram à reunião geral os alunos ficam sem as notas, 

não têm as notas, ficam sem as notas, claro que vêm perguntar: quando é que a minha 

mãe pode cá vir? 

E acha que fazem isso espontaneamente ou são os pais em casa que lhes dizem para 

eles perguntarem? 

 As duas coisas, por um lado se o aluno tem boas notas quer receber as notas…ter as 

notas em casa. Se eles faltarem eu mando uma carta para casa com o registo das faltas e 

a convocar para outra reunião. O pai ao ver outra situação fica interessado em falar com 

o Director de Turma, então fala com a filha: então filha tenho que ir à escola a uma 

reunião mas não posso ir neste horário, fala com o Director de Turma para … e a filha 

vem falar comigo a filha ou o filho (parece-lhe que há também interesse por parte dos 

alunos…) não falo de casos gerais falo de casos que eu conheço de quatro casos ou de 

três casos que eu conheço, já aconteceu isso, vêm-me perguntar horário. 

E já observou situações em que alguns alunos esclarecem perante os Encarregados de 

Educação a informação enviada pela escola?  

No caso das faltas eles…sim, só tenho conhecimento de algumas … a gente 

esclarecemos sempre os pais sobre a situação das faltas, como é que funciona o decreto-

lei das faltas, o próprio sistema das faltas: o dobro das faltas tem que fazer prova de 

recuperação (eu conheço, eu conheço) comigo já sabem, têm que respeitar isso, não fui 

eu que expliquei, eles já sabiam… explicam isso, deve haver essa informação (e mesmo 

explicarem a ficha informativa, sobre avaliação…) sim, eles explicam aos pais 

(explicam aos pais, mesmo algumas informações sobre visitas de estudo? Parece-lhe 
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que há por parte dos alunos essa…) eles explicam aos pais também isso, falam com 

eles.  

E já teve conhecimento de situações em que os alunos alteram a informação que pais e 

professores trocam entre si? 

… 

Alteram de alguma forma essa informação? 

Se comunicam ao pai informação errada? (sim, sim) pode acontecer isso por vezes até 

dizem as coisas como elas são. Pronto, dizem olha fiz isto tenho andado, mas acho… 

agora tenho o caso de uma aluna que tem um caso de falta de comunicação …há ali uma 

falta de comunicação muito grande, o pai não sabe. Agora, estas últimas convocatórias, 

não tem aparecido. E temos ali uma situação grave para resolver e não tem havido 

contacto, e não tem havido contacto, nesse caso particular. Eu não posso generalizar 

tenho tido situações pontuais. Neste caso estou a ter dificuldades, pela primeira vez 

estou a ter dificuldades na comunicação. Se… e não faço a mínima ideia. 

E diga-me uma coisa, os alunos atrasarem a entrega da informação? A entrega da 

caderneta, por exemplo.  

Eles… isso fazem. São capazes de fazer isso (não mostrar logo em casa) não mostrar os 

trabalhos de casa ou a caderneta. 

E considera que o acesso a informação que circula entre a escola e a família permite 

ao aluno influenciar a comunicação que se estabelece? De alguma forma? 

Permite… Até… só até ao encontro do professor… pessoal, com o Director de Turma,  

ninguém sabe de nada tem que ser mesmo… (até ao contacto directo) as expectativas… 

só quando há um encontro pessoal entre o Director de Turma e o Encarregado de 

Educação, até aí,  pronto aí não há nada, aí é o que é.  

Portanto enquanto não há esse encontro directo julga que o aluno tem… 

Sim, passou bem em casa. Para não sofrer consequências em casa. Pronto, diz a 

informação à sua maneira, se se está a portar mal ou a ter maus resultados não vou 

dizer, ninguém faz isso. 
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É então assim importante esse contacto directo. E diga-me uma coisa, e que factores 

podem fazer variar essa influência que os alunos têm na relação escola/família, esse 

controlo que eles poderão ter? 

Os factores, a relação que eles têm com os pais. Acho que isso vem tudo de casa, aqui 

não faz muito… a maior parte da educação vem de casa. Se tiver assim bom ambiente 

familiar, boa aproximação com os pais, acho que deve haver essa comunicação se 

mesmo em casa já estão desligados, já não conversam muito sobre os problemas… se 

não conversam ou se não há um conhecimento dos pais, às vezes até tapam a vista, não 

querem saber a realidade…pronto, tudo depende da relação que vem de casa se já há 

uma boa relação entre os pais e o filho, os filhos, pode haver assim uma comunicação 

do que se passa na escola através do filho, se não, é difícil é mais provável haver uma 

distorção ou ausência de comunicação. 

E diga-me uma coisa em termos de domínio da Língua Portuguesa aqui na escola, os 

pais, essa questão não levantará alguma dificuldade para os Encarregados de 

Educação compreenderem a informação que lhes é dada? Isso não abrirá um 

bocadinho as portas para que aluno influencie a informação que chega? 

Poderá haver casos disso, de leitura de documentos poderá haver algum caso disso se os 

pais foram… se souberem ler bem, interpretar bem os documentos, claro que ficam com 

mais informações do que se for o aluno a explicar. A explicar um texto pode omitir 

alguma coisa isso tem influência, em determinados casos tem influência… 

E já observou, tem conhecimento desses casos?  

Não. (não) 

E diga-me outra coisa, tem conhecimento aqui na escola, isto agora até na sequência 

de conversas que tenho tido com outros Directores de Turma, dos alunos 

desempenharem alguns papéis na família, que não o de filhos e de alunos, mas terem 

algumas responsabilidades já, na família? Na sua Direcção de Turma ou nos seus 

alunos. 

Na minha alguns são responsáveis (mas terem tarefas…)  

Tarefas… outras responsabilidades que eu saiba não, sinceramente não sei (não tem 

conhecimento) não tenho conhecimento. Há casos de, portanto, de situações difíceis de 
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alunos que raramente vêem os pais, por causa de horários de trabalho que enquanto o 

aluno está a dormir o pai está a trabalhar e quando se levanta… pronto, que nunca se 

encontram…talvez os casos que o pai e o filho não se encontram muito por causa disso, 

empregos, pronto, mais do que um, vários casos disso: a mãe está a trabalhar, deitam-se, 

comem sozinhos, mas de… (de tarefas, de outros papéis desempenhados…) são capazes 

de ser mais autónomos em determinadas situações podem ter outras tarefas em casa, 

mas que tenha conhecimento não.  

E parece-lhe que estes pais têm autoridade suficiente sobre os filhos? 

Alguns têm, outros não.  

E o que é que pode fazer variar essa autoridade que os pais têm sobre eles? 

 É a distância, talvez os pais que não estão em casa, tem mais a ver com isso, os pais 

que não estão em casa porque não passam tempo com os filhos. Que não passam, pelo 

menos numa determinada fase e pronto é nesta fase dos treze, não passam… 

Mas sente isso na sua direcção de turma nos seus alunos? 

Há casos que sim. Casos em que o aluno vive só com a mãe. Não têm pai, o aluno é 

mais…precisa de algum controlo …a falta de… mas é mais a ausência, o pai não tem 

tempo, ou está sempre em viagens… mas essa é a principal dificuldade. 

Pronto, olhe, chegámos assim ao fim, não sei se quer acrescentar alguma coisa, a tudo 

o que foi dito sobre o papel do aluno na relação escola/ família, da sua experiência até 

agora.  

É muito curta. 

Mesmo assim. Agradeço foi muito interessante o que me disse. Muito obrigada. 

Obrigada.  
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Data: 3/2/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Director de Turma (DT3) 

Duração: 32 minutos e 59 segundos. 

 

Esta entrevista destina-se a uma dissertação de mestrado. O tema é a relação 

escola/família, sobretudo o papel do aluno nesta relação. Vou gravar, então, para 

depois transcrever. A primeira parte da entrevista diz respeito só a dados muito 

pessoais. Peço-lhe desculpa mas preciso de saber a sua idade. 

 

A minha idade, eu tenho 43 anos. 

 

Quarenta e três. Qual a sua situação profissional? 

 

Sou professora do quadro de nomeação definitiva e pertenço ao grupo 400.  

 

E há quantos anos lecciona? 

Lecciono há vinte anos. 

 

Devo-lhe dizer que temos quase o mesmo tempo… é o vigésimo ano também.  

 

Na realidade… Agora só um aparte, não vou fazer muitos, na realidade só temos 

dezoito.  

 

Sim, sim, sim. Já percebi isso este ano. Já percebi. E quais são as suas habilitações 

académicas? 

 

Sou licenciada em história de arte, depois fiz o estágio em história, grupo 400. Tirei 

uma pós-graduação em museologia social e depois iniciei o mestrado, mas as minhas 

notas possibilitaram-me transitar para o doutoramento, já fiz a parte curricular, já discuti 

o projecto, portanto é o meu estado. 
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Está bem. E quantos anos tem de experiência como Directora de Turma?  

 

Tenho sensivelmente 17 anos. 

 

E nesta escola é Directora de Turma há quantos anos? 

 

Muitos… dez. 

 

Então já aqui está… 

 

Desde que a escola começou.  

 

Sim, sim. Este ano é Directora de Turma de que ano de escolaridade? 

 

Nono ano. 

 

Nono ano. Olhe, vou-lhe agora colocar algumas questões sobre o conhecimento 

recíproco entre a escola e a família. Que tipo de informação é que procura ter das 

famílias? 

 

Procuro em primeiro lugar fazer uma caracterização socioeconómica da família, as 

profissões mais ou menos os seus… os seus… a sua escolaridade e depois …isto numa 

perspectiva mais geral, depois como as turmas aqui na escola são muito pequenas, 

temos esse privilégio, eu procuro ter conversas formais e informais para me inteirar de 

facto do meio social e familiar de cada aluno, o que consigo, o que consigo aperceber-

me. 

 

E como é que costuma obter essas informações? Já me disse de forma formal e 

informal… 

 

De forma formal costumo fazer através de inquérito exaustivo, depois faço o tratamento. 

Informal através de reuniões com os próprios Encarregados de Educação, com os alunos 

e muitas vezes com o grupo Escolhas que na escola funciona muito bem em parceria 
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com os Directores de Turma e às vezes com as funcionárias que aqui conhecem muito 

bem o meio envolvente … 

 

A realidade, onde eles vivem. E como é que qualifica esse conhecimento? Parece-lhe 

suficiente, exacto como é que o qualifica? O conhecimento que tem das famílias dos 

alunos. 

 

Exacto, exacto parece-me uma palavra exagerada mas parece-me que tenho um 

conhecimento abrangente. 

 

E na sua opinião quais são para as famílias as principais fontes de informação sobre a 

escola? Como é que a família obtém a informação acerca da escola? 

 

A família só obtém informações da escola por duas vias: pelo Director de Turma, 

através dos meios escritos caderneta, contactos telefónicos, muitas vezes ultimamente 

cada vez mais, por carta também e através dos alunos. 

 

Através dos alunos também. Ia precisamente colocar uma questão nesse sentido: nota 

que a família tem conhecimento daquilo que se passa na escola através dos meninos? 

Costumam referir essas conversas? A família, quando vem falar com a Directora de 

Turma, costuma referir conversas que tem com os alunos sobre a escola? 

 

No universo de alunos, a minha turma é pequena como lhe referi, com 16 alunos, eu 

noto… mas tem três Encarregados de Educação em que há de facto essa preocupação, 

esse conhecimento, esse diálogo. De uma forma geral eles têm sempre uma visão muito 

impressionista muito longínqua da escola.  

 

Mas mesmo essa impressão distante como diz, pensa que alguma coisa vai através do 

aluno? 

 

Mais das reuniões com os Directores de Turma porque os alunos não têm muito o 

hábito, infelizmente, de comunicar com os pais o que há cá na escola. 

 

E o conhecimento que as famílias têm da escola parece-lhe suficiente? 
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As famílias neste meio têm um conhecimento, um grau intelectual baixo, de uma forma 

geral as mães são sempre domésticas e não tenho nenhuma com o terceiro ciclo, o 

máximo que eu tenho é o segundo ciclo, elas têm sempre da escola uma visão… muito 

insuficiente… muito pouco, elas nunca percebem a perspectiva holística da escola, 

aquela perspectiva global que procuramos sempre transmitir eu acho que elas não 

conseguem perceber aquilo onde queremos chegar. Há uma tentativa de esforço por 

acaso, sobretudo mais das mães de chegar à escola inteirar-se do assunto que eu cada 

vez tenho mais mães cada vez mais jovens, portanto elas já vão tendo um conhecimento 

um bocadinho melhor porque eu já tenho mães que já foram… que estudaram aqui, já 

têm uma perspectiva diferente. 

 

E são sobretudo as mães que vêm, que se interessam de forma visível pela educação 

das crianças? 

 

Oitenta por cento. Sempre as mães. 

 

Mas predominam as famílias monoparentais ou…mesmo no caso de casais vem a mãe? 

 

Não, não, não. No caso de casais vem a mãe. Só tenho três casos que vêm os pais. 

 

E relativamente à comunicação escola/ família, como é que classifica a frequência dos 

encontros entre Encarregado de Educação e Directora de Turma? 

 

Eu... vamos lá ver, este ano particularmente, eu classifico, aqui na escola um dado 

curioso e interessante nós temos a turma desde o sétimo ano. 

 

Dão continuidade pedagógica? 

 

Nós damos continuidade pedagógica logo eu conheço estas mães há três anos. 

Estabelecemos entre nós uma boa relação, penso eu. Eu tenho sempre uma adesão de 

oitenta, noventa por cento.  

 

Parece-lhe importante essa continuidade pedagógica? 



59 
 

 

Parece-me fundamental, fundamental porque são laços que se constroem ao longo dos 

anos. No 7º ano, e as estatísticas mostram isto curiosamente, há muitos pais depois eles 

vão vindo mais e mais. No 9º ano também é um ano particular eles também, os pais 

também estão mais preocupados e etc. mas vêm… portanto, como é que eu classifico? 

Neste meu ano classifico boa, nos anos passados, nos últimos anos atrás a adesão dos 

pais tem vindo a melhorar, tem vindo a melhorar também tenho um pai que nunca veio 

(pois) por exemplo. 

 

E diga-me uma coisa, que factores é que podem afastar os encarregados de educação 

que não vêm à escola, na sua opinião? 

 

Os factores que eu aponto são os seguintes: horário laboral muito sobrecarregado em 1º 

lugar; o outro aspecto, o medo, o receio, o chegar à escola e ouvir coisas menos boas 

dos seus filhos, que às vezes acontece, depois também o receio de não conseguir 

perceber, que há pais ainda e mães analfabetas, de não conseguir perceber a mensagem 

que o professor está a passar, basicamente…essencialmente… (são os factores 

principais?) são os factores principais. 

 

Já me disse que considera a continuidade pedagógica muito importante. Mas que 

outras estratégias é que costuma utilizar para trazer à escola os Encarregados de 

Educação?  

 

Por exemplo: marcação de reuniões ao sábado, não deu resultado; intensificar os 

contactos telefónicos, dá resultado, mas falamos com eles ao telefone é diferente; 

intensificar os contactos escritos, caderneta e correspondência; promover eventos, 

também, já houve essa tentativa não no terceiro ciclo mas nos anos mais… menos 

avançados e os pais aí vão ver o trabalho realizado pelos seus filhos.  

 

Actividades escolares em que costumam participar os encarregados de educação? 

 

Exactamente. Não é bem participar, é mais visualizar, vêm cá ver o trabalho, o teatro, o 

recital de poesia, enfim.  
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Sim, então não é participar em actividades? Participar em actividades não é habitual? 

 

Não participar em actividades não é habitual. Tanto que nós não temos uma associação 

de pais e isso dificulta também, na minha perspectiva, a vinda dos pais à escola se 

houvesse um interlocutor, que passasse a sua linguagem, que é a nossa ao fim e ao cabo 

mas eles falam muito crioulo aqui no nosso meio e portanto talvez se sentissem mais 

confiantes. Não estou a ver mais. 

 

Quais os conteúdos abordados em reuniões Director de Turma/Encarregado de 

Educação? 

Os conteúdos? (Estou-me a referir a reuniões colectivas). Reuniões colectivas… em 

primeiro lugar informações gerais da escola, logística, informações burocráticas, de 

calendário ou de actividades que se vão realizar, o serviço de psicologia, eu este ano 

estou farta de frisar a importância desse serviço na escola, de orientação, de orientação 

profissional para os nonos anos, por exemplo, para além desse tipo de informações de 

carácter burocrático depois de carácter mais geral a assiduidade da turma, o 

comportamento, o aproveitamento a explicação, que aqui é muito importante, 

pormenorizada dos documentos, o que é um plano de recuperação, o que é um plano de 

acompanhamento e para além disso ainda mais, vai achar sui generis há que explicar 

muito bem as notas, por incrível que pareça (as classificações) ou seja, o que é que 

são… o que é o nível 2 e o que é que significa, o nível 3, o nível 4 e o nível 5 o que é 

que significa. Porque à partida aquele boletim informativo não é claro, portanto as 

reuniões demoram, têm que ser explicados com muito pormenor todos os documentos.  

 

E a que é que se deve essa dificuldade? Já me falou de alguns factores… 

 

Deve-se ao seu nível de instrução, em primeiro lugar, essa é a barreira e depois deve-se 

talvez à falta de diálogo que há em casa, se as crianças dissessem ao jantar: eu tive um 2 

ou eu tive um 3 e explicassem, os pais começavam-se a inteirar-se, mas como acham, 

aqui estes pais acham que …atingiram apenas a quarta classe, o quarto ano como se diz 

agora, o filho que está no 5º, no 6º já fez muito mais do que os pais. O filho está sempre 

acima, é sempre para eles… porque ele já atingiu… mas não chega. 

 

Classificaria estes pais como pais afastados da escola? 
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São pais preocupados, atentos mas afastados. 

 

E nas reuniões individuais entre Encarregado de Educação e Director de Turma quais 

são os temas que são mais abordados? 

 

São só dois, comportamento… ou três, comportamento, aproveitamento e assiduidade, 

são sempre as grandes dúvidas dos pais.  

 

E diga-me uma coisa, nessas reuniões individuais, é habitual delinear estratégias com 

os pais sobre a vida escolar do aluno? 

 

Sim. 

 

Pode-me dar alguns exemplos?  

 

Delinear estratégias… por exemplo informar, dar ao pai um mapa com os testes que o 

filho vai ter e explicar quais são… todas as semanas são importantes obviamente, mas 

explicar quais são as semanas em que ele vai ter que trabalhar mais, depois mostrar-lhe 

que o filho não faz o trabalho de casa e explicar ao pai como deveria ser um dia do 

filho, o que é que ele deveria fazer ao chegar a casa: em vez de ligar a televisão, se 

calhar era mais produtivo lanchar não ligar a televisão, fazer os trabalhos de casa e 

depois via a televisão. Depois explicar a estes pais que se calhar a sala não é o local 

ideal para trabalhar, que um quarto, era necessário haver uma secretária para começar a 

trabalhar, pequenas informações de carácter prático mas eu penso que para esta 

realidade são muito importantes. 

 

E diga-me uma coisa o aluno costuma estar presente nessas reuniões? Nas colectivas 

ou nas individuais? 

 

Depende, é o pai que pede. 

  

Sim, mas estamos a falar das colectivas? 
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Ah, nas colectivas não. Nas individuais, se o pai acha bem para mim está bem. 

 

Por sua iniciativa não costuma chamar o aluno? 

 

Por minha iniciativa só quando se trata de conversarmos sobre os planos de recuperação 

e de acompanhamento. Eu aí gosto muito que esteja o aluno e o pai, eu estou a explicar 

ao pai ele sabe muito bem o que eu estou a dizer e portanto eu pretendo estabelecer um 

contrato a três escola/ casa, família/ aluno para ver se conseguimos levar aquilo a bom 

porto. 

 

E quando há problemas disciplinares, o aluno costuma estar presente, nas reuniões 

individuais? 

 

Aí, sim. Aí, sempre. 

 

Aí sim, pode-me explicar a sua motivação para ter sempre o aluno presente quando 

quer falar de comportamento menos adequado? 

 

Aí é que eu acho que é mesmo…pedagógico, aí é confrontá-lo comigo e com o pai e de 

perguntar de facto porque é que fez isso e tentar questionar, estamos aqui o aluno, a 

escola, a família onde é que está… o ponto fraco, como é que vamos sair desta situação. 

Às vezes os resultados são bons, são positivos outras vezes nem tanto. 

 

E porquê? A que é que atribui essa diferença de resultados? 

 

Em primeiro lugar alguns pais desresponsabilizam bastante o filho. Alguns, não são de 

facto todos. Alguns desresponsabilizam bastante o filho, os filhos. Penso que será um 

motivo, outros… Ele já não terá regras em casa: eu não sei o que fazer, a escola que 

faça.  

 

É o Encarregado de Educação que diz que já não sabe o que há-de fazer? 

 

São cada vez mais: já não sei o que hei-de fazer, tem que me ajudar. E a escola procura 

fazer, muitas vezes, aquilo que está ao seu alcance, que não é muito. 
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Sente que há por parte dos pais menos autoridade do que aquela que seria de esperar? 

 

Sim, sim ao longo dos anos constato isso. 

  

E que factores é que julga poderem explicar essa falta de autoridade dos pais? 

 

Provavelmente o estarem menos horas com os filhos e depois não os querem… as 

poucas horas que estão com eles não são só horas de raspanetes e de castigos, em 

primeiro lugar talvez, penso eu, depois porque são de uma geração muito jovem (são 

jovens?) muitos pais dos meus alunos são jovens e depois os valores de autoridade não 

lhes dizem tanto ou não vêem tantas vantagens nisso. 

 

E diga-me uma coisa, estes alunos para além de alunos, na família desempenham 

outros papéis? Têm outras responsabilidades em casa? Disse-me há pouco que estão 

pouco tempo com os pais… 

 

Aqui há realidades muito difíceis, neste nosso meio socioeconómico, porque isto eram 

bairros carenciados… agora são bairros subsidiados também há uma 

“subsidiodependência” completamente, infelizmente, mas há miúdos que têm vidas 

duras, há miúdos, há miúdas que têm que fazer as compras, o almoço, o jantar, a 

logística da casa. Não é fácil e nós sabemos isso, e são miúdas de 13, 14 anos, depois há 

outros que têm irmãos mais novos, têm sempre de tratar deles, trazê-los à escola, levá-

los à escola, por outro lado, depois também há famílias equilibradas que tentam dar o 

apoio e ter uma vida normalíssima. 

 

E diga-me uma coisa, voltando a essas tarefas, mesmo tarefas mais burocráticas, uma 

vez que me está a dizer que estas crianças acabam por já ter um nível de instrução mais 

elevado do que os próprios pais, dão elas próprias apoio aos pais?  

 

Não. 

 

Não lhe parece… tratar de assuntos, ir a um banco… 
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Bem, não é… (não que tenha conhecimento) não que tenha conhecimento. 

Mais tarefas em casa (mais domésticas) domésticas e tratar de miúdos, os irmãozinhos 

mais pequenos e sobrinhos é mais por aí.  

 

Ainda relativamente à comunicação escola/família, agora já na ausência de contactos 

directos, já me disse que costuma utilizar como meios para contactar os Encarregados 

de Educação o telefone e a caderneta …  

 

E a correspondência, cartas. 

 

E a correspondência e quais é que considera mais eficazes e porquê? 

Considero mais eficaz, claramente, o telefone. 

 

E porquê? 

 

Eu estou a utilizar uma linguagem oral estou a simplificar o meu vocabulário, num 

documento escrito não o posso fazer bem, é mais difícil para eles, e portanto sinto que 

tem mais efeito e a maior parte das vezes é de minha casa porque é à noite que eles 

estão. 

 

Costuma recorrer ao aluno para comunicar com o encarregado de educação? 

 

Costumo, envio pela caderneta uma mensagem e depois peço para assinar. Alguns é 

muito fácil e no dia seguinte há logo resposta, há outros que é mais difícil. 

 

E diga-me uma coisa recados orais? 

 

Recados orais não.  

 

De uma forma geral quais são as maiores dificuldades que tem em termos de 

comunicação com as famílias? E as famílias com a escola? Quais serão os principais 

problemas, na sua opinião, na comunicação escola/família? 
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Portanto, a incompreensão de algum vocabulário mais específico, eu penso que sim, nós 

dizemos: os alunos não têm pré-requisitos, por exemplo, nós utilizamos, é uma frase 

que nós utilizamos muitas vezes, isto é difícil para estes Encarregados de Educação há 

que desmontar, a linguagem é um pouco hermética, a linguagem das escolas, parece-me 

um factor. Depois o que é que dificulta mais a relação escola/família? Lá está, talvez 

por parte destes Encarregados de Educação alguns tenham medo de vir cá e de ouvir 

coisas menos agradáveis por parte do seu filho. O que é que dificulta mais? Eu acho que 

eles deveriam valorizar mais a escola, apesar de todos trabalharem se calhar era 

importante naquele dia não irem ao seu posto de trabalho e virem aqui, eles não 

estabelecem, a maior parte, essa prioridade.  

 

E diga-me uma coisa, já me disse que considera importante e que não acontece muitas 

vezes, mas costuma incentivar então os alunos a conversar em casa sobre o seu dia 

escolar? 

 

Costumo. 

 

Sobre que temas? Tem temas… 

 

Por exemplo, o que é que eles… agora é mais fácil porque alguns pais dos alunos estão 

aqui a estudar à noite, certo? (sim) Agora a conversa em certas casas passa pela escola: 

o que é que eles fazem, os trabalhos de casa, é difícil o que aquela professora pede, 

como é que se faz o resumo, como é que se faz uma interpretação de texto, mas antes de 

tudo isto… que agora há o ensino nocturno e dantes não havia por exemplo. 

 

Frequentado aqui na escola por pais de alunos? 

 

Sim, o que facilita.  

 

Acha que aproximou os pais da escola? 

 

Aproximou, sem dúvida nenhuma, os pais da escola. Aproximou porque eles estão 

dentro da escola e por outro lado aproximou porque estão mais escolarizados, estão a 

aprender a ler e a escrever, obviamente. Mas antes de tudo isso nos anos passados 
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contarem aos pais por exemplo o que é que estudam em formação cívica, o que é que 

nós estudamos, que são temas gerais que podem pedir a opinião aos pais ou às vezes em 

história, que história é uma disciplina que se presta também muito a uma opinião. 

 

E costuma dar, propor actividades ou trabalhos para os alunos realizarem em conjunto 

com os pais?  

 

Não proponho muito, não proponho muito porque eu sinto que os alunos… quando eu 

cheguei à escola eu começava por aí, mas era… é assim eles não têm muita ajuda da 

parte dos pais, não têm muita ajuda. 

 

Mas essas actividades parecem-lhe importantes? 

 

Muito importantes. Este ano houve uma aluna que teve uma grande ajuda de uma irmã, 

a fazer um trabalho e depois o trabalho era o melhor da turma e na conclusão ela disse 

que tinha sido a irmã, muito honestamente, a ajudar a fazer o trabalho, não era preciso 

dizer porque eu tinha logo percebido (claro) e então eu achei que esse intercâmbio com 

a família era muito importante e valorizei imenso na turma: estão a ver devem pedir o 

auxilio… mas é raro (é raro?) muito raro.  

 

Mas parece-lhe importante como forma de aproximação? 

 

Parece-me bastante importante. 

 

E já observou situações em que os alunos colaboram espontaneamente no sentido de 

aproximarem a escola e a família? Por exemplo recordando aos Encarregados de 

educação horários de atendimento, reuniões… 

 

Sim, tenho alunos que tentam lembrar isso aos pais, os próprios alunos gostam que os 

pais venham porque os professores depois dizem: faltou o pai deste, deste, deste, eles 

gostam que os pais venham. O outro dia um pediu-me para eu falar com o pai pelo 

telemóvel do aluno, para o pai vir, portanto eles fazem um esforço também para o pai 

vir à escola, mas às vezes… (é complicado) é complicado. 
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E já observou situações em que os alunos esclarecem perante os encarregados de 

educação informação enviada pela escola? 

 

Sim, claramente. Nomeadamente os Planos de Recuperação e os Planos de 

Acompanhamento: estás a ver eu aqui, a professora disse isto a meu respeito, agora vou 

ter de melhorar. Aquelas pequenas sínteses que o professor faz… 

 

E sobre classificações, mesmo sobre as classificações, há pouco referiu os pais têm 

dificuldade… 

 

Classificações exactamente. 

 

E visitas de estudo, eles explicam a informação que vai para casa? 

 

Por exemplo também. Explicam. 

 

E já teve… 

 

Desculpe, agora nestas provas de recuperação imenso que nós fazemos, então aqui na 

escola então é catastrófico, eles explicam imenso: olha eu tive que fazer, porque isto, 

isto e isto. O pai ainda não percebeu porque é que ele tem que fazer. Eles nessa parte, 

eles… 

 

São eles que explicam. E já teve conhecimento de situações em que alunos alteram a 

informação que pais e professores trocam entre si? 

 

Já… também já (em que ocultam, em que seleccionam a informação, alteram?) já, sim. 

 

Pode-me dar exemplos? 

 

Posso. Nos horários dos apoios, nós mandamos a informação, em Janeiro o menino tal, 

o menino vai ter apoio no dia tal à hora tal, o pai assina. Se não vai à reunião o pai 

assina, depois de um tempo passa ao pai a mensagem: olha pai eu afinal já tive que sair 

do apoio já não preciso do apoio, já não preciso de ir. 
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E o pai não confirmou? 

 

O pai, este pai por acaso veio falar comigo e perguntou-me: então a minha filha saiu do 

apoio? Não. 

 

Essas situações são frequentes? São raras? 

 

Essas situações... Dos apoios são muito frequentes, outra muito frequente aqui na escola 

é dizerem aos pais, eu também acho que os pais acreditam naquilo que querem 

acreditar. (Pois eu já lhe ia perguntar em que contexto é que isto acontece) Explicam 

sempre aos pais que as notas saem sempre em Janeiro. 

 

Ou seja retardam a informação? 

 

Retardam sempre a informação. Retardam sempre a informação e eu acho que os pais 

também não querem apurar mesmo a verdade. No entanto, eu acho que eles se 

pensassem um bocadinho viam que era impossível só saírem em Janeiro essa, essa…é 

frequentíssima em quase todos os alunos. 

 

E em que situações, em que contextos é que isto ocorre? Não ocorre com todos os 

alunos, portanto… 

 

Ocorre sempre nos contextos familiares em que há mais violência física, esse é um dos 

graves motivos porque aqui o pai acha que o castigar é sempre pela violência física, 

nunca penaliza o filho tirando o desporto escolar, ou do clube de futebol ou da natação, 

eles também cada vez vão menos, infelizmente à natação, penaliza o filho castigando-o 

fisicamente, portanto o castigo está arrumado, o problema está resolvido, e a vida 

continua, isto leva ao retardar da informação (sim, sim, sim). 

 

E considera que o acesso à informação que circula entre a escola e a família permite 

ao aluno influenciar esta comunicação? 
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 Lá está pelos contactos telefónicos, não (ou contactos directos?) ou contactos directos, 

por correspondência claramente.  

 

E este controlo digamos, esta influência, que o aluno tem na relação escola /família 

dependerá de que factores? Já me apontou alguns, a alteração da informação, o 

retardar da informação terá a ver com essa punição por parte da família, mas referiu-

me por exemplo o domínio da língua portuguesa por parte dos pais… 

 

A falta de escolaridade, a falta de domínio da língua, acho que essencialmente são 

essas… 

 

Essencialmente são esses factores que permitem ao aluno ter alguma influência…  

 

Tentar desviar a informação, sim. 

 

E nesta conjuntura, os contactos directos sente que reduzem esta influência que o aluno 

pode ter? 

 

Sim,  

Dos pais que vêm mais… 

 

Dos pais que vêm mais nem sempre é uma relação directa que os filhos têm melhor 

aproveitamento, mas há uma preocupação, eles sentem que os pais estão preocupados, 

que os pais estão interessados e de uma forma geral os resultados são mais positivos. 

 

E para além dos resultados interferem menos nesta comunicação? 

 

Sim, sim, é muito mais difícil. 

 

Pronto eu … não sei se quer acrescentar alguma coisa ao papel do aluno…  

 

Eu sinto que ao longo da minha prática lectiva as escolas têm universos muito 

diferentes… e esta, por isso deve ter escolhido esta, tem um universo muito particular, e 

esta ao longo dos muitos anos que eu aqui estou tem havido francos progressos na 
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tentativa de aproximação família/escola, escola/ família. Mas há francos progressos, 

embora lentos o que eu lamento profundamente, penso que esta continuidade 

pedagógica tem sido um ponto positivo aqui na nossa escola. 

 

E nessa tentativa já algum dia pensaram servir-se do aluno para aproximar a escola da 

família, deste papel que o aluno tem como mediador, ao estar entre dois mundos 

diferentes. Através do aluno tentarem aproximar a escola e a família? 

 

Por acaso nunca investimos muito nessa, nessa parte, mas porque também há algum 

receio que eles desviem a informação. Pode ser um caminho. 

 

Não sei se me quer dizer mais alguma coisa … 

 

Mais nada. 

 

Resta-me agradecer imenso, obrigada. 

 

Continuação de um bom trabalho. 

 

Obrigada.  
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Data: 23/4/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Director de Turma (DT4) 

Duração: 63 minutos e 24 segundos. 

Então como lhe tinha explicado esta entrevista destina-se então a uma dissertação em 

mestrado, a temática é a relação escola/família e as primeiras questões que lhe vou 

colocar são questões muito simples que dizem respeito a uma caracterização ou perfil 

do Director de Turma (DT). 

Tem que idade? 

Vinte e nove. 

Vinte e nove, e qual é a sua situação profissional? 

Sou docente contratada. 

Contratada e há quantos anos lecciona? 

Lecciono há dois anos e apesar de ter vindo sempre a exercer desde 2005 funções de 

docente primeiro num projecto que acabou por sair algumas coisas desenvolvidas no 

projecto num site do ministério da educação, posteriormente como explicadora e 

formadora em centros de formação, desde 2005 na área sempre do meu grupo de 

recrutamento (mas na escola mesmo…) na escola mesmo contando com o estágio há 

dois anos. 

E quais são as suas habilitações académicas? 

Tenho mestrado pré-bolonha e uma licenciatura em matemática - ensino o mestrado já 

será em optimização e investigação operacional. 

Qual é o seu grupo de recrutamento? 

500. Matemática. (Ok, matemática) terceiro ciclo e secundário. 

E quantos anos tem de experiência como DT? 
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É o primeiro. 

E nesta escola claro, e este ano é DT de que ano de escolaridade? 

8º ano. 

Vou agora colocar-lhe algumas questões sobre informação que tem sobre as famílias 

dos seus alunos e a proveniência dessa informação. Que tipo de informação é que 

procura ter então da família dos alunos da sua direcção de turma? 

Em primeiro lugar, foi através dos alunos com o preenchimento de uma ficha biográfica 

que foi fornecida…porque já estava desenvolvida na escola, por conversa com os alunos 

e depois com contacto de alguns dos Encarregados de Educação (EE) a maioria deles eu 

já os conheço e temos vindo a trabalhar em conjunto e vêm às reuniões. Tenho alguns 

alunos que vão chegando, foram chegando à escola durante o ano lectivo, tenho uma 

aluna que veio este ano de Cabo Verde, a família é um bocadinho mais complicado de 

estabelecer contacto tenho um outro aluno que veio de outra escola do norte do pais, 

tenho uma outra aluna que veio de Inglaterra e portanto o conhecimento das famílias 

tem sido pouco a pouco e consoante o que eles me vão permitindo saber.  

E como é que qualifica esse conhecimento? Suficiente… 

Eu diria para as características da minha turma seria por enquanto suficiente no entanto 

insuficiente para a comunidade onde estamos inseridos. Isto porquê? A maioria dos 

alunos são de descendência cabo-verdiana e a minha área de residência está afastada 

desta… da comunidade cabo-verdiana e bairros sociais e portanto gostava de ter mais 

informação de como é a vida deste tipo de comunidade porque as informações que vou 

tendo é através dos alunos, de conversas no nosso dia-a-dia e no nosso quotidiano e fora 

da escola mas gostava de saber mais sobre mesmo as vivências e as culturas. 

E porquê? Porque sente essa necessidade? 

Porque os alunos, as famílias são muito desconexas ou seja, eles… muito partidas a 

maior parte são pais separados ou então vivem com tios e avós e depois o EE até está a 

morar noutra localidade perto ou longe da área de residência do aluno, acabam por ficar 

alguns com avós para ficar ainda na mesma escola porque estão dentro de um ciclo e 

dentro de uma ciclo as transferência acabam por ser mais complicadas a não ser a área 

de residência e os alunos acabam por ter amizades e pedem aos pais para não saírem da 
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mesma escola e portanto eu gostava… Depois são famílias muito numerosas também e 

eles estão habituados a serem muito livres e reflecte-se em sala de aula a liberdade que 

eles têm ou alguma revolta que eles também possam ter e a forma como eles acabam 

por se defender entre eles, as expressões que eles utilizam, por vezes… 

E quando fala dessa liberdade em casa pode clarificar um bocadinho melhor? 

 Posso. Por exemplo o cumprimento de regras, eu peço-lhes muito respeito, que se 

respeitem uns aos outros e que respeitem as pessoas que estão com eles. Porque acima 

de tudo se eles se respeitarem todos dentro de sala de aula as coisas funcionam bem, no 

meu ponto de vista (claro, claro) eles falam de uma forma bastante agressiva entre eles 

podem até achar habitual, não é uma coisa para ofender mas passo a expressão, peço 

desculpa: mas és um estúpido, és um burro. Eles não dizem isto de uma forma 

depreciativa acaba por ser habitual só que quem vem de fora, às vezes há um certo tipo 

de linguagem dentro de uma sala de aula não é muito aceitável porque eles um dia 

quando saírem para o mundo do trabalho eles não se poderão tratar assim nem o patrão 

digamos assim, o chefe deles do mesmo modo então esta falta de regra ou… prende-se 

um bocadinho com a liberdade que eles possam ter também de falar assim em casa e nós 

às vezes questionamos então tu também falas assim com os teus pais ou com quem tens 

em casa? Eu falo. E assumem-no com uma naturalidade bastante grande e isso 

preocupa-me um bocadinho porque eu gostava que eles ao longo deste ano 

conseguissem perceber que o próximo é muito importante e então gostam muito: levas 

um murro, levas uma estalada. Nota-se muita agressividade neles, nas palavras, na 

forma como eles falam. Há quem diga que já é cultural, já é mesmo deles, acredito que 

sim mas também acredito que parte de casa, de quem nós também temos à nossa volta, 

se estamos habituados a ouvir este tipo de comentários o mais provável é nós também 

reproduzirmos, portanto, mas isto se calhar também não é só aqui, será em todo o lado 

(sim, sim) pois eles falam muito crioulo, e está enraizado neles, não… por mais que nós 

tentemos dizer: a língua que tu tens de falar na escola é o português porque é a língua 

materna, em situações um pouco mais de exaltação entre eles, o crioulo supera tudo e é 

mau para mim, porque eu não conheço, eu não falo, às vezes até lhes pergunto então o 

que é que isso quer dizer? Para conseguir interagir com eles para que eles não me 

excluam mas pronto tentar que eles falem a língua materna, mas está muito dentro deles. 
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E diga-me uma coisa e nessa liberdade que sente que os alunos têm, acha que também 

há alguma responsabilidade? Eles têm algumas responsabilidades em casa? 

Eu tenho alunos que têm algumas responsabilidades em casa, como irem buscar 

sobrinhos ao infantário, ou irem levar antes de irem para a escola, quando saem da 

escola ou irem às creches ou às actividades extra-curriculares que os meninos possam 

ter ou ajudar nas tarefas de casa. Não tenho conhecimento na minha turma nem acho 

que seja uma turma, a minha direcção de turma, que tenham obrigações excessivas, nem 

fora do controlo mas tenho conhecimento de alunos que sim, de manhã, antes de irem 

para a escola vão levar os irmãos ou os sobrinhos às escolas, meninos com 14, 15 anos 

apesar de ser uma responsabilidade, eles não são maiores para terem certo tipo, a meu 

ver, não quer dizer que não tenham… porque eles são bastante responsáveis e 

cuidadosos, pelo menos os da minha direcção de turma, nesse aspecto acho que são, 

nunca tive problemas em que eles tivessem nunca me chegou ao conhecimento nenhum 

problema que eles tivessem a vir para a escola. Preocupa-me o facto se a creche é muito 

distante levarem uma criança menor, sendo eles menores. Se forem abordados por 

alguém, isso é o que me preocupa mais, mas também se tornam mais responsáveis e 

mais homenzinhos. 

A propósito disso mesmo, deixe-me perguntar-lhe: depois nota aqui na escola que essa 

responsabilidade que eles têm já em família depois é transferida aqui para a escola? 

Acabam por se tornar algo líderes em algumas situações, tenho um caso na minha turma 

em que é uma líder nata e será uma das pessoas com responsabilidade e sim a turma 

funciona… ou seja se ela disser, se essa pessoa disser que hoje a aula não corre bem, a 

aula não corre bem. Por natureza ela já é uma pessoa com uma personalidade muito 

forte e sim tem responsabilidades fora da escola. 

E associa as duas coisas? 

Associo, associo. Acho que sim. Sabe organizar-se, sabe quais são as suas prioridades e 

sabe aquilo que quer, só que por vezes não é a forma mais correcta. O que acontece lá 

fora acaba por se notar cá dentro, sem dúvida. 

E agora de outra forma, efeitos na escola, mas efeitos mais… não sei se positivos, mas 

outro tipo de efeitos, por exemplo estes alunos em termos burocrático, na escola, 
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tratam de documentação? São capazes de o fazer? É habitual que sejam eles a fazer o 

tratamento de documentação aqui na escola? 

Ah… eu peço muito aos meus EE que… 

Eu estava-me a referir a matrículas, ASE… 

Eu como é o primeiro ano as matrículas já tinham sido realizadas. (pois não tem 

conhecimento) mas eles tinham os documentos todos entregues, os alunos que entraram 

posteriormente também entregaram toda a documentação e quando acompanhados por 

EE esses EE vieram entregar-me toda a documentação. Em termos de documentos que 

nós possamos solicitar como autorizações para apoio, ou para uma visita ou assim, não 

podemos dar com muita antecedência porque acabam por perder ou vem assim num 

estado, algo menos agradável de apresentação, pronto tem que ser tudo muito 

pressionado digamos assim no espaço de tempo: precisamos disto para amanhã. Assim 

as coisas funcionam melhor, têm vindo a ser preparados: precisamos disto para esta 

altura aqui está o papel, traz. Mas têm tratado das coisas têm sido algo responsáveis. Os 

cartões de estudante é que de vez em quando se perdem.  

Vamos ver agora ao contrário. Os EE referem ter informação sobre a escola? E que 

fontes dessa informação é que são referidas por eles? Como é que os EE, as famílias, 

têm conhecimento do que se passa na escola? 

Os meus alunos mais preocupantes assim em termos de comportamento e 

aproveitamento, será por mim, alguns acabam por omitir um pouco a realidade escolar. 

Os que têm irmãos, cá na escola, os irmãos às vezes comentam, e falam com os pais e 

os pais acabam depois por contar, mas o grosso, da informação passa por mim. 

E por que vias? Como é que informa os pais? 

Temos as reuniões com os EE após sempre um momento de avaliação. (sim) Convoco 

por carta ou por um… papelinho (um impresso) um impresso que a escola tem e 

estabeleço contactos telefónicos e presenciais sempre que aconteça algo e quando são 

situações mais graves é directamente, solicito a presença do EE eu tenho uma turma 

reduzida e portanto é mais fácil estabelecer vários contactos com eles e estarmos todos 

em sintonia, mas realmente os meus EE sabem do grosso da informação do que se 

passa, na escola, por mim. 
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E não referem então habitualmente terem conhecimento, sobre o que se passa na 

escola, pelo aluno? 

Não, os EE costumam-me perguntar mesmo: como é que o meu filho, como é que o 

meu educando está? Não estuda muito, não o vejo estudar muito pergunto-lhe pelos 

trabalhos de casa, diz que não tem. Eu tento acompanhar mas acabo por não conseguir. 

Porque os pais, também, muitos deles, não têm os estudos que eles acham suficientes 

para puderem acompanhar e tem um trabalho que pode exigir horas em que os filhos 

estão em casa e eles não estão porque estão no local de trabalho e nota-se muito um 

distanciamento entre a vida escolar dos filhos por motivos laborais, na minha turma 

pelo menos. 

E disse-me uma coisa interessante, que os pais acham que não têm escolaridade 

suficiente para acompanharem os filhos…  

Acham, acham porque muitos deles vêm de Cabo Verde e dizem mesmo: eu chego e 

sento-me ao lado, fico a ver, não sei se está a fazer bem ou se está a fazer mal, tento 

ficar ao lado para ver se está a fazer alguma coisa. Eu digo mesmo: pergunte, faça 

questões pergunte ao seu educando então o que é isso? Que é para ver se ele sabe 

responder. Não quer dizer que o pai tenha que ensinar ou a mãe, o que é importante é 

eles sentirem o apoio que se estão a preocupar, ter atenção ajuda, o filho ensinar: olhe 

pai isto é isto, mãe…faz-se desta maneira. É uma forma de carinho de amor, 

demonstração, porque há preocupação. Tenho pais que sim, mas a grande maioria não 

consegue acompanhar, estão preocupados querem saber o que se passa na escola, se 

estão a fazer as coisinhas como é devido, tenho pais preocupados em termos de 

comportamento dos filhos porque sabem que eles são algo irrequietos e… isso 

preocupa-os muito. Ainda não tive aquele pai ou mãe que… ou EE que me dissesse 

assim: o que quero é que ele passe, não me interessa como, mas que ele passe. Estão 

preocupados com o dia-a-dia. 

Mas nota então que os pais sentem dificuldades no acompanhamento dos estudos? 

Sim, sim.  

E portanto esse conhecimento que a família tem da escola parece-lhe ser suficiente? 
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Ah, não, não é suficiente. Porque o diálogo em casa com os seus educandos também é 

muito importante e por vezes o que acontece no recreio o DT não sabe (sim) e se eu não 

sei não o posso transmitir. Uma forma do EE também saber o que se passa com o seu 

educando é saber o que se passa no pátio, no recreio e aí só o próprio educando é que 

pode dizer, o que se passa de bem, o que se passa de mal. É claro que há sempre pessoas 

que chegam: ah, o teu filho disse-me isto, fez aquilo. Mas até que ponto é que é verdade 

ou não? Vamos ouvir através da boca do nosso filho. Não acho que isso aconteça. 

Há falta de diálogo então sobre a escola e sobre questões escolares em casa? É isso? 

Sim, porque a informação sobre aprendizagem o DT passa-lhes, mas as amizades? 

Sabem o que nós sabemos e por vezes nós não sabemos tudo. Mesmo fora da escola 

quais são as amizades o que é que nós fazemos nos nossos tempos livres lá fora? Eu não 

sei o que é que eles fazem. Posso ter uma ideia, do que eles comentam. Mas e o pai, o 

educador, o que está em casa, será que tem? Não noto que tenham esse conhecimento e 

que os filhos tenham à vontade para chegar e falar do assunto: para quê? Estou com os 

amigos. É o que eu sinto. 

E já me falou de factores que podem afastar os EE que não vêm á escola. Falou-me de 

questões laborais… 

Questões laborais… 

Quer apontar-me mais algumas, que possam afastar os EE, aqueles que não vêm? 

As vezes não vêm porque não estão a morar… acabam por ser os EE oficialmente são 

eles que assinam toda a documentação mas a área de residência do EE acaba por não ser 

a área de residência do aluno. O que implica alguns quilómetros e por vezes fazer 

determinados quilómetros uma reunião que até possa ainda apanhar ali um bocadinho o 

horário de trabalho é complicado, mas a área de residência do EE diferente da área de 

residência dos alunos parece-me… (Parece-lhe que dificulta) É um factor. E também 

noto… tenho uma aluna que veio recentemente e o pai veio, o EE é um elemento da 

família e ela está a viver com outro elemento da família e apesar da área de residência 

ser a mesma, o EE acaba por vir só quando é solicitado por telefone, quando eu marco 

por telefone com o EE, não sei, e depois a falta de comunicação que existe entre e 

educanda e o EE, porque é muito reduzida. Não sei se será por a família ser bastante 

extensa e ela ter chegado este ano e ele nunca ter tido esta responsabilidade de ter que se 
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deslocar à escola para tomar conhecimento, para saber… para questionar alguma coisa, 

acho um afastamento real entre… por ela ter chegado este ano à vida deste senhor. Ah,  

pode ser também um factor também de afastamento. 

Sim. E diga-me uma coisa já me falou de formas que tem para falar com os EE, mas 

que estratégias é que usa para trazer à escola os EE, para além de tentar convocar, já 

me disse por impresso, por telefone, usa isso tudo ao mesmo tempo, um meio de cada 

vez? Que estratégias, se tivesse que definir algumas estratégias para trazer os pais à 

escola o que é que diria? 

Felizmente, o grande grosso dos EE, são EE presentes. Eu posso dizer mesmo aos meus 

alunos: vamos ter reunião no dia… os EE num momento de avaliação… (reuniões 

colectivas?) e eles próprios transmitem a informação e chegam ao pé de mim e dizem: 

professora já falei com o meu EE e ele vem, já falei com o meu pai, a minha mãe e ele 

vem. No entanto, envio mais perto da data informação. Se eu sei que é um EE que não é 

muito regular a vir, acabo por, e quando tenho informação muito importante, acabo por 

convocar telefonicamente. (por telefone) 

Então acaba por sobrepor várias formas de convocar o EE? 

Sim, começo pelos alunos, pelos educandos para eles falarem com os EE… 

E parece-lhe importante? Faz isso… 

Acho importante porque é uma forma deles mostrarem aos pais que estão preocupados e 

querem que os pais venham. 

Então acha que os alunos têm alguma influência para trazerem os pais à escola? 

Nesse aspecto acho que sim, porque eles querem que a professora, a DT dê boas 

informações deles: professora tem alguma coisa má para dizer? E eles querem que os 

pais saibam o bom que há neles e eles acabam por dizer. Há um ou outro que me diz: 

telefone lá ao meu pai. Telefone para pedir para vir. 

Mas mesmo os miúdos pedem-lhe então para ligar? 

Sim, sim. Também já tive uma situação de turma e não de aproveitamento após as 

reuniões de avaliação em que eles me pediram mesmo: ah, fale com o meu pai a 

professora pode dar uma “diquinha” porque eu já falei e a coisa não decorreu, em 
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termos de saúde. Eles ainda estão muito ligados a quem têm em casa, eles preocupam-se 

e querem que os pais, os EE venham à escola. E depois também noto que eles vêm para 

confirmar o evoluir da situação, vêm preocupados, interessados, não trazem muitas 

dúvidas. Perguntam mesmo : como é que está? O que é que se passa, o que é que não se 

passa. Se tudo estiver a decorrer dentro da normalidade eles ficam descansados e 

quando a coisa já não está tão bem e os EE são solicitados a vir à escola por outros 

motivos ah… têm demonstrado um desgosto profundo e se eu puder dizer alguma 

vergonha pela atitude que o seu educando possa ter tomado menos correcta o que me 

leva a crer que são preocupados e que gostam de quem têm em casa. Mas pronto eu 

também não sei dentro das quatro paredes de casa o que é que realmente … como é que 

a coisa decorre. Nós temos uma noção daquilo que eles nos contam mas é tudo 

suposições (do que os próprios miúdos contam?) sim, sim. A gente vai sabendo uma 

coisa aqui, outra ali, quando os vemos mais tristinhos perguntamos o que é que se passa 

e por enquanto eu e a turma temos um relacionamento saudável e eles têm à vontade 

para chegar ao pé de mim, para saber o que se passa. O que não invalida que eu de vez 

em quando não tenha problemas com eles. Mas eles estão à vontade comigo. 

Mas então também obtém informação dessa forma? Sobre a família? 

Sim, sim. 

E diga-me uma coisa, os EE costumam participar em actividades escolares? Vir à 

escola participar em actividades escolares? Tem essa experiência? 

Aqui na escola ainda não houve nenhuma actividade escolar em que a comunidade, os 

EE pudessem participar, sei lá assim como um teatro, algo do género. 

Mas mesmo actividades que tenha desenvolvido? Não? Não é habitual? 

Eles também já têm idade para se deslocar sozinhos, mas não se vê EE a acompanhar os 

filhos à escola nem estarem à espera para, terminada a aula, estarem à espera para levá-

los para casa, não, nem isso se vê. Depois actividades escolares que envolvam muito a 

comunidade não temos tido muito na escola. Só é mesmo quando é necessário falar com 

o EE, sou muito sincera. 

E diga-me uma coisa quais são os conteúdos abordados nas reuniões? Primeiro nas 

colectivas. 
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Nas colectivas informo o geral da turma. Que é o que o conselho de turma considera do 

aproveitamento, comportamento e assiduidade. Informo sobre actividades que os alunos 

possam vir a desenvolver, informo no 8º ano os testes intermédios, logo desde o início 

do ano (os testes intermédios de matemática?) os testes intermédios de matemática. 

Convém insistir bastante, batalhar bastante porque são alunos que se desinteressam 

facilmente de fichas de avaliação e já a começar a pensar no futuro, no nono ano e num 

possível secundário, numa forma de prevenção e precaução. Depois todas as legislações 

sobre faltas, planos de recuperação, provas de recuperação. Depois costumo falar a nível 

mais individual sobre cada um dos seus educandos e em situações mais problemáticas 

em termos de aproveitamento e comportamento e assiduidade, o frequentarem apoios ou 

não que são facilitados pela escola e quando nesses momentos individuais, mesmo em 

reunião colectiva há EE que por vezes fazem-me questões, ainda agora foi sobre uma 

matrícula para o ano ou porque alguém disse alguma coisa sobre o filho e gostava de 

saber qual é que é o real comportamento. E tem sido assim… 

São estes os conteúdos. E em reuniões individuais? Ou seja naqueles encontros DT/EE? 

Quando são direccionados por alguma… Já tive casos de suspensões, aí é mesmo o caso 

de resolução do problema, o que é que acontece, para todos estarem a par do ocorrido, 

não quero que saibam pelo seu educando, quero que seja a escola a informá-los, e quero 

que o seu educando fale na minha presença com o EE para ver se as coisas batem certas 

as vezes diz-se uma coisa cá fora, não é? Ou eu digo uma coisa e o menino pode achar 

que é outra então confrontamo-nos todos. 

Então deixe-me ver se percebi quando há algum problemas disciplinar é habitual o 

aluno estar presente nas reuniões DT/EE? 

Sim, porque neste caso eu não tenho tido muitos problemas mas os problemas que tive, 

suspensões directas até reunir todos os dados e por a suspensão ser directa eu tenho de 

entrar em contacto com os EE. Se o EE pode vir na hora à escola eu peço e vem na hora 

à escola e eu costumo falar com o EE (estando a criança presente?) a criança já está 

(claro) falo primeiro com o EE depois peço para entrar o educando e peço ao educando 

para falar com o EE, não sou eu que testou a contar à frente do menino o que eu acho 

que aconteceu ele é o primeiro a contar. 
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E disse-me há pouco, não sei se interpretei bem, esta sua atitude também tem a ver com 

o facto de não permitir que o aluno depois conte uma versão diferente… 

Nem é uma questão do contar uma versão diferente, é para ver se aquilo que eu sei e 

contei ao EE (sim, sim) porque nem todas as situações ocorreram na minha presença se 

bate… se encaixam que é depois uma foram de nós vermos como é que depois irá 

decorrer o procedimento seguinte. E depois também tenho o cuidado de nessas reuniões 

para eu informar também o EE o tempo que o aluno fica em casa nessa suspensão 

imediata e o que se irá suceder. Eu também sendo a minha primeira experiência como 

DT também tenho que procurar informação e passá-la também conforme eu a recebo 

como é uma primeira experiência, não sei se os pais estão habituados ou não, não são 

alunos com um comportamento problemático nem nada do género costuma-se dizer têm 

o cadastro limpo, não é verdade? É para eles saberem o que é que vai acontecer a seguir 

e sempre que já está a situação decidida entro em contacto para informar que foi 

decidido isto e então a partir de tal dia o aluno poderá regressar à escola porque 

felizmente nunca deu direito a procedimento disciplinar, terá sido um castigo entre 

aspas de um dia, mais como forma correctiva para que… 

Então não é habitual o aluno estar presente em reuniões em que esteja o EE e a DT? 

Não, não, quando pedido para que, chamo o filho, o educando, se não estiver em aulas 

não me importo de também falar na presença deles mas em primeiro lugar eu falo 

sempre com o EE. 

E diga-me uma coisa com o EE é habitual delinear estratégias sobre a vida escolar do 

aluno? Estratégias comuns? 

Sim. Por eu sentir que eles não são muito acompanhados em casa eu peço para terem 

uma atenção reforçada ao estudo, aos trabalhos de casa, perguntar se tem trabalhos de 

casa, como correu a escola, se têm fichas. Foi pedido e eu sugeri, por terem dificuldades 

a uma língua estrangeira e no geral toda a turma eu achei por bem que os alunos 

poderiam arranjar um dicionário, e eu sei que as capacidades financeiras de alguns 

alunos não são as melhores mas pedi ou sugeri foi mais uma sugestão para pensarem no 

assunto uma vez que tantas dificuldades de fazer a leitura de um texto, não sabe o 

significado de uma determinada palavra, e então... Sugestão, sugestão e o EE também 

pede: se acontecer mais alguma coisa entre em contacto comigo imediatamente. 
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Arranjamos estratégias para comunicar… Estratégias de comunicação e para além do 

acompanhamento dos estudos para reforçarem a assiduidade e a pontualidade, os pais… 

Há pais que saem muito cedo e eles ainda ficam na caminha têm um horário mais para a 

tarde e não conseguem estar atentos ou controlarem a saída dos meninos para a escola, 

então também tenho sugerido reforçarem em casa: vê lá a hora a que entras, deita-te 

mais cedo que são aspectos que se vão verificando e todos os colegas do conselho de 

turma vão verificando que é necessário falar com os EE. Falo muito com os professores 

da turma, comunicamos diariamente, vão dando informações que depois são passadas… 

(ao EE) Entre todos vamos arranjando … um ponto médio.  

Ora deixe-me ver, já me falou dos meios de contacto com os EE, portanto utiliza … 

vamos lá recapitular, para informações de uma forma geral para as reuniões já me 

disse que convoca através de impresso, por telefone, depois da conversa com os 

meninos. Outro tipo de informação como é que faz chegar ao EE? 

Pela caderneta (também pela caderneta) pela caderneta do aluno… o telefone (a carta, 

portanto a carta, o telefone) e os impressos para apoio, para alguma coisa. 

E os impressos vão por carta ou através do aluno? 

Eu comecei o ano lectivo por carta tudo por carta e algumas situações registado. (sim) A 

partir do momento em que a minha confiança neles aumentou e vi que eram 

responsáveis para informar e trazer documentos de apoio e informação assinada e 

entregarem-me tudo direitinho, a partir do momento em que vi cadernetas assinadas 

comecei a ter mais confiança na turma para entregar uma convocatória de uma reunião 

em mão, os papelinhos impressos. No entanto, o reforço é por carta e quando não vêm à 

reunião tento agendar… se na hora de atendimento não consigo, no horário laboral do 

EE uma hora que seja conveniente para os dois  

Mas portanto, neste momento alguns impressos e mesmo a caderneta do aluno vão pelo 

aluno. E quando envia os impressos que já não vão por carta dá à turma toda em mão 

ou faz diferença entre os alunos? 

Não, porque eu quando é individual se a documentação é muito particular não há essa… 

situação em particular prefiro que seja presencial prefiro chamar o EE ao pé de mim. 



83 
 

O que eu lhe perguntava é se quando manda as convocatórias confia neles, distribui a 

todos, podia distinguir os alunos em quem tem confiança … 

Não, não eu quero que todos sintam que eu confio em todos, posso ter mais confiança… 

não é passada para eles. Eles são tratados de igual, por igual. 

E tem conseguido vir a fazer isso, à medida que foi conhecendo os alunos foi enviando 

mais informação através deles?  

Sim (está certo) apesar de para as reuniões mais importantes eu registo sempre por…. 

carta. (sim, sim) 

E diga-me uma coisa e destes meios de contacto de que me falou qual é que lhe parece 

mais eficaz e porquê? 

O telefónico ou presencial porque quando eu telefono ficam logo alarmados com o 

porquê do telefonema e quando eu peço: gostava que viesse cá à escola porque preciso 

de falar com o senhor sobre as notas do seu educando e elaborámos um plano de 

recuperação, uma vez que o seu educando está com algumas negativas precisava que 

viesse falar um bocadinho comigo para lhe dar todas as informações eles ficam mais 

alarmados ou seja dá-lhes uma responsabilidade extra e vêm com mais rapidez, aquela 

situação: ah, esqueci-me de que havia reunião… não acontece tanto, porque eles são 

preocupados nesse aspecto e então acham que pelo facto de eu telefonar é porque é mais 

importante do que uma carta e acham que é mais preocupante (sim, sim). 

E de uma forma geral quais são as dificuldades que aponta na comunicação 

escola/família? Em termos gerais as grandes dificuldades na comunicação com as 

famílias? 

Eu acho que … eu posso falar pela minha turma, como eu não tenho tido grandes 

problemas, com a minha turma, em relação a outros colegas que têm tido situações 

problemáticas não tenho grandes problemas de comunicação escola/família, isso não 

tenho verificado. O que eu noto realmente é naqueles EE que não estão na área de 

residência dos seus educandos (é mais complicado?) é complicado estabelecer contacto, 

porque o presencial é raro e depois documentos para assinar… porque muitas vezes o 

que acontece é que mandam ou a tia ou o avô ou com quem estejam a morar é que vem 

falar comigo mas depois há documentos que têm que ser é assinados pelos EE e essa 
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comunicação é mais complicada, noto aí que é mais complicado estabelecer contacto 

entre a escola e a família.  

E voltando um pouco atrás falou-me logo no início da entrevista que estes alunos 

tendem a falar crioulo e que será portanto o que utilizarão em casa. Sente por parte dos 

pais alguma dificuldade em termos de comunicação por terem um domínio fraco da 

língua portuguesa, ou não lhe parece que seja um entrave? 

Não. É um entrave, a maior parte dos EE não falam correctamente o português e nota-se 

o crioulo, lá sai uma palavra ou outra, porque eles tentam falar sempre português 

comigo e fazem esforço, a construção frásica é muito elementar e em casa é a língua 

que acabam por falar e eles, os alunos, em casa e entre eles, entre eles se nós passarmos 

no intervalo entre eles, eles não estão a falar português, estão a falar crioulo e com uma 

rapidez enorme que depois para falarem na língua portuguesa têm uma dificuldade 

enorme é a maior dificuldade que eu sinto, em termos de consolidação de conhecimento 

que eles conseguem fazer sozinhos é na leitura, porque eles não conseguem fazer uma 

leitura correcta e interpretar correctamente o que estão a ler, têm uma grande 

dificuldade de perceber o que lhes está a ser questionado e muitas vezes tenho que 

repetir a informação tanto aos EE como aos seus filhos, aos seus educandos. 

Era aí que… 

Tanto os pais não compreendem (não compreendem o que lhes diz?) o que lhes estou a 

dizer e tenho que esmiuçar ao máximo e eu noto que já faço isto com os meus alunos e 

faço o mesmo com os pais e quando às vezes estou a falar com um EE e está lá fora o 

seu educando e depois entra as primeiras palavritas que se ouvem acaba por não ser o 

português. Calma lá, porque a professora não percebe. Noto que parte dos pais… tenho 

por exemplo um EE que me diz… o aluno veio de outra escola mais a norte do pais. Eu 

sei o crioulo, a mãe fala crioulo, mas nós em casa falamos sempre o português com ele, 

nós usamos o português, mas desde que ele veio para cá, ele para falar com a mãe ele já 

só fala crioulo, já só em crioulo. Parece que aprendeu tudo de uma só vez. De um 

momento para o outro. Ok, está no sangue, é cultural, está neles e depois como os 

coleguinhas todos o falam, é uma forma de se adaptarem ainda com mais facilidade. 

E nota que o facto de os pais não dominarem a língua portuguesa poderá então 

dificultar a comunicação? 
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Se calhar o filho falar, ou o educando falar com o seu EE terá de ser pelo crioulo para 

chegarem a uma determinada conclusão. É a sensação que eu tenho. 

E já me disse que costuma incentivar os seus alunos a conversarem em casa sobre o 

que se passa na escola. Também já me referiu alguns temas e diga-me uma coisa e 

actividades mesmo para os alunos realizarem com os pais. Já propôs? 

Olhe, sinceramente não. Eu peço aos EE para ajudarem nos trabalhos de casa, só que 

estes meninos por mais que nós lhes… quase que lhes exigimos que façam os trabalhos 

de casa, não dá. Nós pedimos para fazerem os trabalhos de casa e são raros os trabalhos 

que são feitos, desde o inicio do ano até agora que já estão mais assertivos naquilo que 

lhes é pedido mas são obrigados a fazer, actividades a fazer com os pais aí, não. E um 

dos factores que eu acho é que os pais não vão ter tempo para fazer. (acha que os pais 

não iriam ter tempo?) Não, porque depois há alunos que vivem com os avós, com os 

tios, não porque não está a essa hora, está depois. E depois não ser a turma toda a 

elaborar uma actividade, só um ou outro, isso acaba por incomodar e não conseguimos 

muito mais do que isso. 

E este tipo de actividades se fossem possíveis, diz-me que é difícil, se fossem mais fáceis 

de pôr em prática parece-lhe que poderiam aproximar a família e a escola, se os pais 

se envolvessem de facto nestas actividades conjuntas? 

Parece-me que sim, acho que sim. A escola com os EE e os EE com os seus educandos. 

Acho que sim. 

E diga-me uma coisa voltando ainda à situação do papel dos alunos na relação 

escola/família e ainda relativamente à comunicação já observou situações em que os 

alunos esclarecem perante os EE informação que é enviada pela escola? Dadas as 

dificuldades que me diz que existem… 

Eu vou preparando, quando é algo programado, como falo primeiro com eles, eles 

passam a informação em casa o… quando chega a minha carta, a minha convocatória os 

seus educandos já os informaram, tanto é que eles chegam ao pé de mim: ah, já recebeu 

a carta! Agora esclarecimento de algum documento, que eu tenha enviado e que um 

aluno tenha dito o meu EE não percebeu isto … (registos de avaliação, planos de 

recuperação…não é habitual) não, explico individualmente a todos (aos EE?) aos EE, 



86 
 

porque felizmente têm aparecido todos (tem tido essa oportunidade) tenho tido essa 

oportunidade, felizmente. 

E diga-me ainda, já teve conhecimento de situações em que os alunos alteram 

informações que pais e professores trocam entre si? 

Eles omitem.  

Pode-me dar exemplos? 

Sim, tive dois alunos que terão tentado retirar comida do bar dos alunos, mais do que 

uma vez, até que terão sido apanhados (questões de comportamento) e tive que intervir, 

fui informada e quando passou, houve participação e a informação depois era 

contraditória porque eles acabavam por dizer que não tinham dinheiro, estavam com 

fome, ou que não fui eu. E depois quando estava o EE a saber a informação: eu dou 

dinheiro, eu deixo todos os dias por exemplo um euro para poder comer alguma coisa 

na escola. Não há necessidade de ter de tirar, não há … porque eu tenho um ou outro 

que gosta de pedir, não há necessidade de pedir. Os pais acabam por não saber que os 

filhos andam a pedinchar e também não sabem que o comportamento deles pode não ser 

o mais correcto. Sabem que em casa não têm pêra doce, mas não sabe que na escola 

eles… consideram a envergonhá-los, eles não contam essa parte, omitem essas 

informações. Em termos de avaliações, testes, não informam muito os EE, mas como 

temos reuniões intercalares nós vamos informando sempre o que está a acontecer, eles 

vão-se apercebendo: ah, não faz os trabalhos de casa, ah não faz os trabalhos desta 

disciplina, quando eu chegar a casa a gente já conversa, falam com eles e eles acabam 

por não mentir aos pais acabam por relatar o que está a acontecer, mas não tomam a 

iniciativa. 

Pelo menos quando a informação é negativa… 

Quando é negativa. Agora se for por exemplo uma visita de estudo, que se estará a 

programar, isso os EE todos já sabem, antes mesmo de eu falar com eles: sim, sim, já 

me falou do assunto. 

E mesmo situações em relação à caderneta ou os impressos, vem atempadamente 

assinada, a caderneta e os impressos? 
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Alguns alunos sim. Outros temos que andar a pedir e a pedir e: pode-me dar outro? 

Porque não são muito organizados em termos de material. 

E acaba por se extraviar? 

Sim, ou porque perderam, ou porque hoje trouxe uma folha e guarda a folha no bolso 

das calças: mas podes perder pelo caminho. Até porque os documentos vêm assim se é 

que posso dizer, parece que passaram numa pocinha de água.  

Sim. E a caderneta costuma vir atempadamente assinada e funciona? 

Funciona, nos alunos em que … nos alunos… não sei… A minha turma apesar de tudo 

não é nada conflituosa e então a informação que lhes é pedida para transmitir eles 

transmitem, eles próprios conseguem transmitir. Quando é algo mais sério a caderneta é 

mesmo usada e eles acabam por mostrar, e o EE assina e eu sei que mostraram porque 

quando falo com o EE, o EE: eles disseram, ah, ele contou-me. Mas por vezes também 

noto que podem ter dificuldade na leitura, os próprios EE. 

Por isso é que eu lhe dizia se não há intervenção dos alunos nesses casos? 

Pronto, se é uma situação menos problemática a informação já vai pela boca deles e 

mesmo que vá escrito eles já disseram ou eles dizem: diz ao teu EE, ao teu pai, à tua 

mãe que se passa isto assim, assim.  

Apesar de escrever acha que os miúdos também lhes comunicam essa… têm que saber?  

Eles, já têm idade, já sabem o que fazem, já têm consciência daquilo que fazem. Já 

sabem das suas responsabilidades. 

Mas continuam a esclarecer o que vai escrito na caderneta? 

Sim, sim. Eu explico, escrevi isto, assim, assim na caderneta é para dizeres que se trata 

disto. Porque às vezes os pais… a letra pode não ser tão fácil para o EE ler ou que tenha 

mesmo dificuldade na Língua Portuguesa. A informação já vai na boca do seu 

educando. Ele já sabe o que é que lá está. Depois como não tenho tido muitos 

problemas não há muitos recados de caderneta nem por parte dos outros professores do 

conselho de turma situações que vão surgindo pontuais são mesmo de comportamento e 

sou informada e eu própria falo com os alunos para resolvermos a situação e assim mais 

graves eu mesma falo com os EE. 
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E sente que de alguma forma o aluno pode influenciar a comunicação que se estabelece 

entre os pais e o DT? 

Só se for de uma forma positiva, influenciar será… eles comunicarem, falarem, o 

assunto ser ouvido por várias partes, o próprio educando ter direito a ter uma palavra no 

assunto. Passou-se isto, foi assim, não foi bem assim, eu gosto de incentivar a partilha 

de informações, têm que conversar. (sim, sim) Se o educando é um interveniente na 

comunicação? É, porque eu própria os ponho a passar as informações por achar que é 

positivo para eles, e que eles são capazes disso. 

Está bem. 

Não sei se está bem ou mal, mas pronto. 

É uma estratégia.  

Umas vezes corre bem outras corre menos bem. 

Exacto. Mas é uma estratégia da sua parte para comunicar com as famílias, fazê-lo 

através do aluno. Olhe e já me falou, desta influência… e diga-se uma coisa em termos 

de atitudes na escola do aluno, portanto em consequência do envolvimento parental, 

sente que os pais controlam estes alunos até em questões escolares, em termos de 

assiduidade… 

Sim, a maioria sim, aquele caso em que os meninos estiveram a tirar do bar foi-lhes 

aplicado um castigo por parte do EE em que estariam proibidos de voltar a comer no 

bar, porque teriam de trazer o lanche de casa, e verifica-se porque me pediram logo, da 

próxima vez que tentar comprar alguma coisa do bar ou aproximar-se do bar de forma 

menos correcta por favor que me avisem par eu poder intervir, porque se eu dou 

dinheiro, não é para tirar, se mesmo com dinheiro é para tirar, então trazem de casa e 

verificou-se os alunos cumprirem. 

Vê nestes pais autoridade… 

Para intervirem, sim. Tenho uma aluna que é algo respondona de uma forma 

inconveniente para os professores e eu falei com a EE e a EE: eu sei que ela é assim 

mas não sabia que falava assim com os professores. Após a reunião a primeira coisa que 

ela fez foi chegar ao pé de mim: a professora disse isto de mim, vai ver que não vai 
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receber mais nenhuma queixa de mim (e resultou?) e resultou. Até agora. Foi ainda no 

1º período, no 3º período a coisa já descambou um bocadinho. Ela própria vinha dizer: a 

professora já recebeu mais uma queixa de mim? Vai ver que já não recebe. Tenho 

verificado que ela tem-se controlado muito mais. Tenho outro caso outra aluna que tinha 

que ficar sempre com a última resposta fosse no que fosse e eu como também sou 

teimosa. E então as duas conseguimos aprender a lidar uma com a outra e isso tem-se 

reflectir em todas as outras disciplinas. Porque insisti com ela: R não podes ficar com a 

última palavra porque não estás com a razão, não é assim que se fala, não é assim que se 

responde, não estás a falar com uma amiga tua, estás a falar com um adulto, olha o 

respeito. Foram tão trabalhados no inicio do ano lectivo por mim e pelo restante 

conselho de turma, por mim, tão massacrados, digamos assim, pelo respeito que se 

revelou. Tanto é que quando pergunto a algum EE então como é que anda…  

Então a falta de regras de que me falou de início aqui na escola é possível… 

Sim, porque o que eu noto é que eles entram de uma maneira agressiva entre eles, 

dentro da sala de aula, porque depois aquilo é uma confusão, até chegar a um ponto, que 

sim vamos trabalhar quando nos apetece. Isto para mim é a tal falta de regras que vem 

de casa, é o que eu noto. Mas, o facto da informação chegar ao EE e o EE chegar a casa 

e dizer: ouve lá a tua DT veio-me dizer… Aí noto que eles respeitam o EE, (não sente 

falta de autoridade por parte dos pais?) não, na minha turma a maior parte não, podem 

não conseguir os melhores resultados (em termos de aproveitamento?) mesmo em 

comportamento, mas a longo prazo, mas a curto prazo, uma semaninha, duas 

semaninhas, a coisa corre bem. Para mim já é uma conquista, a pouco e pouco 

conseguimos alguma coisa. 

Eu por mim terminei, não sei se quer dizer mais alguma coisa, que eu não tenha 

perguntado, se calhar não fiz as perguntas… 

Por mim não, a minha experiência não é… 

Oh, não. Foi óptimo, agradeço-lhe imenso. 

Eu faço o que acho… 

E faz muito bem certamente, obrigada. 
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Data: 27/4/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Directora de Turma (DT5) 

Duração: 58 minutos e 32 segundos. 

Então como já tive oportunidade de lhe explicar esta entrevista destina-se então a uma 

dissertação em mestrado na Universidade Nova, a temática é a relação escola/família, 

sobretudo o papel que o aluno tem nesta relação e eu vou começar por lhe colocar 

algumas questões muito simples para fazer uma caracterização do Director de Turma 

(DT).  

Vou-lhe pedir a sua idade. 

Não é coisa que se pergunte a uma senhora, mas pronto, quarenta e cinco. 

Quarenta e cinco, ainda se pode perguntar. E qual é a sua situação profissional? 

A situação profissional, sou professora efectiva titular de nomeação definitiva, fui à 

categoria de professora titular e pronto, não sei se pretende saber situação só aqui na 

escola (sim, sim). 

E há quantos anos lecciona? 

Há vinte e dois. 

E qual é o seu grupo de recrutamento? 

Neste momento, depois, mercê daquela opção que tivemos de fazer, é o 320, que é de 

francês, mas a minha formação científica é de português - francês. (Exactamente) com a 

profissionalização, estágio tudo feito, nomeadamente, e curiosamente até estou a 

trabalhar alguns aspectos que tem muito a ver, aliás tenho coisas publicadas até em 

relação ao português, mas eu dou francês. 

Eu percebo a situação, as pessoas foram reconduzidas… 

Não foi uma questão de optar, na altura foi dada a possibilidade a quem quisesse ir só 

para o grupo 300 só, e eu achei que se toda a vida investi no português e no francês 
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deveria continuar a investir, também porque sou uma acérrima defensora da língua 

francesa, mas isso são outras histórias. 

Diga-me outra coisa, quantos anos tem de experiência, como DT?  

Ora bem, eu toda a vida fui DT. (ah, então nem tem de fazer o cálculo) 

Excepto…interrompi… eu estou nesta escola há doze anos interrompi no início quando 

vim para cá, depois tive um ano em que não fui, em vinte e dois anos eu posso não ter 

sido DT para aí uns sete anos ou oito. Tendo em conta que noutras escolas eu fui… eu 

corri poucas escolas no meu percurso profissional, eu corri poucas escolas, mas as que 

corri é a única escola básica onde eu estou porque eu estive sempre em secundárias, no 

concelho de Oeiras, trabalhei duas ou três em Lisboa, mas foi sempre em secundárias 

que eu trabalhei. Quando eu digo neste compto todo, conta-se aquelas no secundário que 

tive anos que cheguei a ter duas Direcções de Turma.  

Eu sei. E este ano é então DT de um nono ano? 

Sim. E houve aqui há três anos atrás fui coordenadora dos DT. 

Então é a pessoa ideal para conversar comigo. Olhe, eu vou começar então por lhe 

colocar algumas questões sobre a informação que procura ter da família dos seus 

alunos e a proveniência dessa informação. Que tipo informação é que procura ter 

acerca das famílias? 

É assim, eu procuro diagnosticar logo no início do ano e, vamos lá ver, eu interrompi 

uns anos que não era DT e eu sou DT há 3 anos depois de ter interrompido. E no 7º ano, 

isto porque nós damos alguma continuidade pedagógico, no 7º ano eu peguei na turma 

em bruto porque vinha do 2º ciclo. A grande preocupação que eu tenho sempre é 

diagnosticar, eu procuro sempre diagnosticar do ponto de vista socioeconómico porque 

estes miúdos, este público-alvo implica muito o nível socioeconómico, depois o nível 

socioeconómico dá-me logo o nível cultural e outros afins, nem sequer preciso já de me 

preocupar com mais nada e depois preocupo-me, então sobretudo este ano estou muito 

preocupada, têm sido até desenvolvidos alguns trabalhos em parceria comigo e com a 

professora Ana e com o psicólogo da escola, preocupo-me muito em diagnosticar as 

expectativas e as necessidades que eles têm quando acabam o nono ano. Porque estes 

miúdos aqui, são miúdos à partida não têm grandes expectativas para eles fazerem o 9º 

ano ou para o ano estarem cá outra vez, ou não fazerem simplesmente o 9º ano ou 
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fazerem um curso de formação, as minhas grandes preocupações são a dois níveis 

digamos que no input é saber o nível socioeconómico, pronto, sabe-se sempre, mas 

depois se calhar porque o input é muito baixo, é que eu depois procuro no output cria, 

tentar, mais expectativas neles pronto e dizer ok, tudo bem tu não tens condições mas 

podes ir, digamos que o percurso que nós tentamos traçar com eles é muito no género de 

há mais para além… como eu lhes costumo dizer o mundo não se confina à O não se 

inicia e não acaba na O e portanto há todo um mundo à vossa espera, a descobrir, que 

vocês têm para além daqui. 

E diga-me onde é que vai buscar essas informações? 

Essas informações, conversas com os Encarregados de Educação (EE), nós fazemos um 

diagnóstico, temos uma ficha diagnóstica, uma ficha de caracterização no início do ano 

(que é preenchida…) que é preenchida por eles, pelos próprios alunos (pelos próprios 

alunos) desde o agregado familiar, ao nível de escolaridade dos pais, dos irmãos, a 

maior parte está bem de ver que aqui, eu já fui professora do irmão, dos irmãos todos, 

dos sobrinhos, alguns até daqui a bocado até já sou professora dos filhos, portanto… 

mas é nessa ficha de caracterização, diagnóstico que nós fazemos e depois em 

conversas, porque é assim, quando eu pego numa turma em bruto eu tento muito 

conversar individualmente com os pais e ao conversar individualmente com os pais 

obviamente vou-me apercebendo de determinadas coisas e também é assim muitas das 

vezes tento criar neles próprios mais expectativas do que as que eles têm para os 

próprios filhos e aí começo a tentar puxar um bocado por eles e começo a tentar 

incentivá-los e estimulá-los e aí também começam a surgir outro tipo de conversas e 

outras coisas que nos possibilitam chegar a outro tipo de informação e de dados. 

E o aluno tem algum papel a dar-lhe informação? 

É assim, o aluno, o aluno ele próprio é o espelho da família e da casa, portanto, nós 

muitas das vezes, aqui neste caso concreto, eu muitas das vezes até me interrogo como é 

mesmo assim que eles conseguem ser como são, dados às vezes, pronto, a estrutura da 

família que têm, porque estes miúdos são muito votadas a si próprios, estes miúdos são 

muito autónomos em certas coisas, têm que ser, eles têm que ser adultos à força em 

algumas situações. 

Pode-me clarificar um pouco essas situações? 
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Desde, é assim… Esta população é cabo-verdiana, noventa e cinco, noventa e sete por 

cento se não for quase cem mesmo e depois é assim, para que isto remete é que os 

miúdos são muito entregues a si próprios, os pais saem de manhã e entram à noite 

porque entretanto têm milhentas ocupações para conseguirem ter o mínimo qb para 

poder sobreviver. E portanto eles ficam muito entregues a si próprios, eles muitas das 

vezes, alguns não… não quer dizer que seja o caso concreto da minha turma porque eu 

até sou uma sortuda no meio disto tudo, nós até temos… os nonos anos até são turmas 

que enfim…mas a população aqui é muito do género de por vezes haver miúdos que são 

capazes de vir sem tomar o pequeno-almoço, porque não há aquele acompanhamento 

parental como há… noutras escolas existe e muitas das vezes apesar de eles próprios 

serem adolescentes já têm a seu cargo os irmãos mais novos, em alguns casos têm que 

vir trazer, têm que se preocupar se têm o almocinho deles feito, muitas das vezes: ah, 

professora, eu não posso ir ao apoio porque eu ainda tenho que ir fazer o almoço, não 

sei quê. Não há muito uma logística que suporte, muitas vezes… e depois também 

alguns, agora já começa a ser um bocadinho melhor mas aqui há uns 4, 5 anos atrás era 

os pais muito difícil que os pais viessem à escola, agora já começa a ser um bocadinho 

melhor, eu própria para que os pais venham à escola é do género: eu exijo a presença 

dos vossos pais cá na escola (e diz aos meninos?) E digo aos meninos mesmo quando 

tenho a reunião de pais digo-lhes se vocês realmente não têm mão nos vossos filhos, 

não somos só nós aqui que… eu costumo usar muito a metáfora não adianta ir ao 

médico, pode fazer a receita, pode estar bem a receita, pode estar correctíssimo o 

diagnóstico, a medicação, tudo bem, se eu não for aviar a receita para tomá-lo, não fez 

efeito nenhum ir ao médico. Portanto aqui eu balizo um bocado também isso, na minha 

DT não tenho razão de queixa. Tenho pais desde o inicio muito solícitos, muito… eu 

digo e eles vêm, curiosamente quando são as avaliações intercalares costumam vir um 

bocadinho com menos pressa, mas quando é a reunião do final do período eles 

comparecem e são, aliás posso-lhe dizer em 17alunos a média dos pais é sempre 11,14, 

12,13,12 ainda agora no 2º período vieram 12, mas depois ainda há sempre o outro que 

não pode vir, depois há aquela que como já me acontecia o ano passado, há uma como 

não sabe ler vem antes, porque depois tem vergonha e inibe-se então vem antes para eu 

lhe explicar. Depois, já não entra na assinatura da acta mas também veio. Pronto acabo 

por ter o contacto, e mesmo telefonicamente no 7º e no 8º ano eu telefonava muito e 

eles também me telefonavam, posso considerar que tenho uma boa relação com os pais 

e que são pais muito prestativos, muito… 
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Voltando um bocadinho ao aluno essas responsabilidades, não sei se lhe posso chamar 

assim, que os meninos têm, depois têm reflexos na escola? 

No aproveitamento? 

E na forma de eles estarem. 

Alguns tem porque vê-se que são já muito adultozinhos, muito responsáveis, noutros 

tem um efeito contrário, porque precisamente porque lhes é exigido tanto em casa 

sempre que eles têm um escapezinho puxa-lhes o pezinho para... a brincadeira que é 

natural da idade e por vezes parece que há assim uma contradição com tanta 

responsabilidade depois há também o lado, o tempo, aqui é o tempo que eles têm para 

eles serem eles próprios. Eu estou a dizer isto porque estou a pensar num aluno que 

temos aí que este ano, pronto, que não houve maneira de o agarrar e o ano passado era 

mesmo isso que eu verificava, não era da minha direcção de turma mas eu verificava, 

ele tinha uma situação de tal maneira pesada daquelas situações que até para nós adultos 

é uma situação pesada, em casa, que ele aqui… era o oásis para ele, era o paraíso, pelo 

menos não convivia com a situação que tinha em casa, pronto era outro ambiente, era 

outra vivência. 

E diga-me uma coisa, mesmo depois na escola a resolverem questões burocráticas, 

estou a pensar a fazerem matrículas, a pedir o ASE, são eles? Eles são capazes de o 

fazerem? 

Eles vêm normalmente sempre sozinhos, nunca é… é raríssimo virem os pais com eles, 

alguns vêm, mas é, mas é muito raro, normalmente são eles. Também depende das 

turmas, há turmas que às vezes chega-se ao fim das matrículas e tem-se duas ou três. 

(sim) Depois em Setembro: hello! Ainda não te inscreveste. (eu sei, eu sei, eu percebo)  

Olhe e agora o contrário, para as famílias quais são as principais fontes de informação 

sobre a escola? 

As fontes de informação têm… É assim através da caderneta, é o veículo diário para 

comunicar com os EE, depois temos recadinhos memorandos que vão em folhinhas, que 

eu às vezes distribuo com visitas de estudo, n coisas. Normalmente tento canalizar para 

as reuniões o máximo, ainda agora no 2º período canalizei para a reunião a informação 

sobre os exames, sobre condições de admissão, porque é quando tenho o grosso todo 
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dos pais, portanto para não ser uma informação difusa, para não ser…muitas das vezes 

quando é coisas assim de mais seriedade, chamemos-lhe assim, eu tento canalizar para 

essas reuniões estou-me a lembrar que ainda agora houve esta reunião: eu exijo a 

presença cá dos vossos pais porque eu vou falar de coisas muito sérias como os exames 

nacionais. E portanto… Mas têm, têm informação mesmo até sem ser via caderneta… 

(E conversas com os alunos?) Conversas com os alunos vão sendo sempre postos ao 

corrente do que se está a passar, do que não está, estou agora a lembrar-me de um caso 

concreto das provas de aferição que vai haver… que não há aulas, eles são informados, 

os EE são informados, eu até costumo fazer um papelinho que é para os pais assinarem, 

tomarem conhecimento… 

E o aluno? Conversa em casa? Os EE referem ter conhecimento daquilo que se passa 

pelos miúdos? 

É assim, nalgumas situações conversam. Porque quando eu no outro dia, a seguir à 

reunião, ou que enviei cartas ou assim: a stora tinha alguma coisa que ir falar com a 

minha mãe? Ela já me chateou a cabeça. Eu aí tenho a certeza… De uma maneira geral 

conversam, sobretudo a nível do 9º ano, já começam a conversar mais. Às vezes um 

caso ou outro por medinho, não dizem mas sim, conversam e eu tenho perfeita noção 

disso porque: a stora não tem nada mais que fazer do que andar a telefonar para casa. 

Portanto… Eu sei logo que aquilo houve ali uma chamada de atenção. 

E diga-me, considera que o conhecimento que tem das famílias é para si suficiente? 

Da minha turma, é. 

E ao contrário o conhecimento que as famílias terão da escola será suficiente? 

Isso é um bocado complicado. Eu penso que sim, pelo menos na parte que me toca na 

minha DT nunca ninguém veio dizer: ai, eu não tomei conhecimento disto, ou eu não 

sabia disto ou … nunca tivemos, nem tenho conhecimento que tenha havido assim 

alguma situação, precisamente porque nós já sabemos com o tipo de pais que lidamos 

antecipamo-nos sempre aos factos e procuramos sempre… prevenindo algumas 

situações, tentamos sempre ser mais papistas do que o papa, passo a expressão. 

E são cuidadosos na passagem da informação… 
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Sim, sim, sim. Mesmo ao nível de notas e tudo, eu pessoalmente, é sempre na mão, 

querem as notas vêm cá buscá-las, que é para eu falar. Eu ainda tenho algumas, agora 

do segundo período, tenho algumas que ainda não entreguei porque quero que venham 

cá falar. Mas pronto, quero, quero que venham cá. Posso-lhe dizer que por altura do 

Carnaval ou um bocadinho mais à frente, antes de acabar o 2º período eu já tinha os 

planos todos assinados e portanto… Mas não quer dizer que não haja situações. As 

vezes há casos pontuais… (claro, claro) 

Portanto considera que a frequência de encontros entre EE/DT é suficiente? 

Sim, suficiente e necessária, sem nos massacrarmos uns aos outros no bom sentido e 

sem estarmos, enfim, com verdade de La Palisse que já todos sabemos. No meu caso 

particular quando preciso do EE eu tenho-o cá. Aliás eu tenho situações que se eu 

disser: pode vir cá daqui a uma hora? As pessoas, pronto. Preciso de si para me assinar 

aqui uma coisa. Aquelas situações, o ano passado, depois das reuniões de avaliação em 

que vai a pedagógico, preciso que me venha cá…ah, não, mas tem que ser hoje 

porque… Eu considero que os encontros que tenho são os necessários nem mais nem 

menos, é o sítio certo, à hora certa e a conversa certa. 

E aqueles pais que não vêm tão facilmente, acabam por vir como já me disse, mas que 

não vêm tão facilmente, quais são os factores que… 

Trabalho, trabalho, portanto um é porque entra… as reuniões são às seis e meia, eu já 

dou a facilidade… ao longo destes 3 anos desde que eu esteja na escola… Vamos supor 

por exemplo eu hoje tenho uma reunião às seis e meia, eu estou cá na escola até às seis e 

meia, venham à hora que puderem, mas venham. Eu disponibilizo para além do meu 

horário de atendimento, aliás 75% das conversas são fora do meu horário de 

atendimento. O meu horário de atendimento é tal, tal… mas depois à segunda-feira 

estou cá todo o dia, à terça-feira também podem vir até às três, estou cá todo o dia, eu 

flexibilizo muito. 

É uma das estratégias para trazer… 

É uma das estratégias. Não quero que digam ah, mas não posso ir a essa hora, mesmo às 

seis e meia, mas o teu pai não pode vir às seis e meia, pode vir à segunda-feira que eu 

estou cá até às cinco ou à quinta que eu também saio às três, pronto e flexibiliza-se 

sempre. 
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E outras estratégias que tenha? 

Outras estratégias para trazer os pais à escola, é fazer-lhes sentir que para o aluno 

também é estimulante que o pai se interesse pelo trabalho do aluno. Portanto não é…é 

importante é o que eu digo aos EE, e já venho dizendo desta data há três anos, os vossos 

filhos têm que perceber que estão a ser acompanhados, que há alguém que se preocupa 

com eles e que não estão aqui em roda livre. O ano passado tive uma situação de um 

miúdo que já não está cá, porque depois pelo caminho, a turma já não está a mesma, 

foram-se perdendo uns quantos, um deles foi o ano passado… Eu depois há coisas que 

eu na minha relação com os pais, há coisas que eu sou curta e grossa mas nem por isso 

eles fogem, devem ter consciência que aquilo que eu digo deve ser verdade. O ano 

passado disse a uma mãe de um miúdo que começou por ser assíduo no 7º mas depois 

deve ter achado, isto afinal não vale a pena, já ouvi isto não sei quantas vezes, e eu a 

dada altura qd veio aquele cheque dentista eu disse-lhe: olha está aqui o cheque levas 

para casa e se quiseres servir serves, isso já me sai da minha alçada, o miúdo era um 

miúdo com muitas dificuldades e no fim do ano a mãe: ah, mas eu não sabia que o meu 

filho estava assim tão caótico. E eu só lhe respondi: olhe minha senhora, recebeu um 

cheque dentista, não recebeu? Sabe porque é que recebeu um cheque dentista porque 

tem um filho na escola e não disse mais nada, a senhora também nem me respondeu, 

mas isto dá para medir, de certa forma, dá para aferir que certos pais: pronto, agora estás 

na escola “aveinte” e basta-te que eu não preciso de lá ir. Eu faço muito sentir aos pais 

que eles são necessários na escola, que a presença deles é necessária na escola que eles 

são uma peça de todo este processo e que no fundo são pessoas que têm que controlar os 

filhos, porque é assim, lá voltamos outra vez à história do médico, não é eu aqui, aliás 

eu, eu 9º ano foram os testes intermédios de português e matemática, as notas foram 

caóticas e eu na reunião a seguir que tive aos pais só lhes disse, é assim: ajudem-nos a 

ajudá-los, porque se vocês não ajudarem lá em casa, não somos só nós aqui que 

conseguimos no fundo passa muito por dar um estímulo e na última reunião que tive 

com os pais, no fim do ano: obrigada pela vossa colaboração, vocês trabalharam bem, e 

aí tem que haver… uma no cravo, outra na ferradura, eu sei dosear as coisas e ao saber 

doseá-las eu digo coisas, exijo a presença e a prova é que eles estavam cá: e ainda houve 

um que pediu-me muita desculpa mas que não podia vir senão perdia o trabalho, não 

podia estar aqui às seis e meia. Portanto, respondendo à sua pergunta, essencialmente 

não vêm porque… no meu caso concreto, não é por negligencia mas é porque às vezes: 
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trabalho no aeroporto, não posso, não consigo, não sei quê. E mesmo às vezes, já se tem 

dado o caso, quando não pode vir o próprio EE ou vem a mulher ou vem o marido, é um 

caso… 

Mas vem, mas vem. E diga-me uma coisa, é habitual participarem, em actividades 

escolares, os EE? Costuma dinamizar? 

Participar propriamente … já tivemos aqui um caso ou outro em que os EE 

participaram, uma festinha de Natal… eles este ano por acaso até vão ser convidados 

para uma actividade que nós vamos fazer a nível do 9º ano, mas por hábito para isso 

não, não são muito…porque normalmente as actividades são durante o dia e depois eles 

estão a trabalhar, que é a velha história... Não, isso não. 

E diga-me uma coisa, e que conteúdos são abordados nas reuniões? Já me falou de 

alguns. Reuniões colectivas, é melhor separarmos, nas reuniões colectivas com EE… 

Nas reuniões colectivas é a questão da pontualidade, assiduidade, que é essencial, aqui 

há uns tempos eram as provas de recuperação… Portanto, assiduidade, pontualidade, 

comportamento (sim) situações disciplinares, o aproveitamento, estratégias, eu tenho 

um plano que tracei no 7º ano e que tem vindo a acompanhar a turma até agora ao 9º 

ano, digamos que eu dou dicas para eles poderem acompanhar os alunos em casa: 

formas de estudo, sugestões de como acompanhar os alunos em casa, inclusive formas 

de estudo, porque a maior parte deles não têm os meios, não sabem, quanto mais ensinar 

e explicar. Mas pronto sugestões, encaminho, inclusive no 7ºano fiz um trabalho de 

acompanhamento com o psicólogo, de um aluno, dois que ficaram excluídos por faltas, 

mas essencialmente as reuniões colectivas são essas. Depois, visitas de estudo, tenho-os 

posto, este ano, ao corrente do que é que está a ser feito ao nível de orientação escolar e 

vocacional, actividades que irão ser dinamizadas, estou-me a lembrar da ordem de 

trabalhos das actas, mas essencialmente é isso. 

E nas reuniões individuais? 

Nas reuniões individuais, digamos que é assim mais um tête-à-tête, às vezes um 

desabafo, eu fico a saber que afinal o pai até foi drogado, a mãe não sei quê, recebo 

mais informação embora bata nas mesmas teclas, mas, digamos que às vezes sinto-me 

assim um bocado o padre no confessionário. (sim, sim) 
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E falava-me há pouco de estratégias, costuma delinear estratégias com o EE 

relativamente à vida escolar dos alunos? 

Delineio, desde a hora a que eles se devem deitar, porque estes alunos têm o hábito de 

ficar se for preciso até as duas da amanhã a ver um filme ou não sei o quê, à 

pontualidade, ao cumprimento das regras, ao material trazer o material, o ser pontual e 

sobretudo uma questão que eu também tenho vindo a trabalhar muito este ano por ser 9º 

ano, que é a questão de que a escola é uma micro-comunidade e é uma micro-sociedade 

e é a antecâmara do que os espera daqui a dois, três, anos. É assim, eu tenho um aluno 

que até já foi à tropa, portanto que é o aluno mais velho da escola, aliás, dois dos mais 

velhos, portanto, e eu digo-lhes daqui a um ano ou dois no máximo tu estás no mercado 

de trabalho e o que é o mercado de trabalho, esta tem sido outra temática que eu tenho 

batido muito, que eu tenho sido muito incisiva com os EE e com eles, aqui é que vocês 

adquirem os hábitos, as regras e as normas para o futuro e quando vocês me chegam 

atrasados a uma aula, à minha ou seja qual for é a mesma coisa que vocês cheguem ao 

emprego, chegam a primeira vez, porque à segunda quando lá chegarem está lá outro no 

vosso lugar, portanto essa tem sido outra das temáticas e das estratégias para eles 

perceberem que isto aqui são os bastidores da vida activa que eles vão ter daqui para a 

frente. 

E diga-me o aluno costuma estar presente nas reuniões com EE, nas individuais? 

Não, a não ser que seja algum caso de situações de participações disciplinares que aí eu 

confronto-o com o EE no sentido até, de o coagir no bom sentido de lhe fazer ver que 

isto não é uma brincadeira, que o EE tem conhecimento que ele tem que se emendar tem 

que se corrigir. Mas, não por sistema até porque há coisas que são privadas, eu sei de 

situações da minha turma que eles próprios não sabem que eu sei, falei com os EE, 

digamos que há pouco quando me falava da informação que eu colho, eu procuro colher 

o máximo de informação mas muitas das vezes sem eles saberem porque o facto de às 

vezes saberem, depois nalguns casos também os pode inibir nalgumas coisas e eu dou-

lhe o exemplo nós o ano passado tínhamos numa turma um miúdo que tinha carências 

fizemos a visita de estudo e a avó veio falar comigo que não podia, tudo bem, a visita de 

estudo, o miúdo fez, pagou-se e ele ainda hoje deve estar para saber quem é que lhe 

pagou. (eu compreendo, ok) 

E diga-me uma coisa, meios que utiliza para contactar os EE? 
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O telefone é muito rápido e eficiente, (é o seu preferido?) o telefone é o meu preferido, 

quando é para carregar na dose, vai carta que eles vêem a carta no correio e ficam logo a 

tremer, mas também lhe digo uma boa estratégia não é a carta registada, aqui a carta 

registada não funciona, primeiro porque eles não vão levantar ao correio, e depois por 

um lado desvaloriza, como é carta registada não deve ser muito urgente, depois quando 

vão a abrir o conteúdo logo se verá se é urgente ou não.  

Estou a ver, mas também utiliza a caderneta, também já me falou dela… 

A caderneta e às vezes o caderno. Quando é uma coisa assim mais… 

E costuma recorrer ao aluno para comunicar? 

Sim.  

Por escrito pelo menos, oralmente costuma fazê-lo? 

Às vezes, às vezes, aliás vai… quando é determinadas situações que eu já tive, o ano 

passado mais e no 7º que eu não conhecia a turma e não a dominava, não conhecia os 

EE, ia por carta, ia por caderneta e se fosse preciso no dia da reunião telefonava, no 7º 

ano porque eu não tinha muita confiança nos pais ainda, no dia da reunião: olhe é só 

para relembrar que não se esqueça que logo tem a reunião. Até eles diziam: bolas a stora 

só falta de avião. Porque era, eram aqueles 3 meios. Depois há medida que fui 

conquistando a confiança dos pais, o ano passado já era a carta e o telefone e este ano já 

só a carta. (Pois, pois, pois) 

Portanto cruza os meios como estratégia… 

Como eu lhes costumo dizer não abro a guarda, aquilo vai de todas as maneiras, alguma 

há-de acertar. 

E que dificuldades é que encontra na comunicação escola/família, mesmo na 

comunicação? 

E assim, eu pessoalmente não encontro muita, como lhe digo, talvez… talvez uma 

participação mais activa dos pais na vida escolar, dava outro alento, dava outro alento. 

Há pouco quando eu lhe dizia que faço sentir aos pais que é muito importante a 

participação dos pais, e o envolvimento deles, se calhar eles terem o tipo de iniciativas 
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que eu já presenciei, vivenciei noutras escola, que os pais tinham, envolverem-se mais 

nas actividades, mas isso aí… 

E incentiva-os a conversar em casa com os filhos? 

Isso incentivo, a chamar-lhes a atenção, a fazer-lhes ver que é o futuro deles que estão a 

preparar pronto esta escola, mas… (Propõe alguns temas…) sim, então agora com esta 

questão da educação sexual. Até uma das questões que eu lhe dizia, dou por exemplo, 

em determinadas situações tenho essa oportunidade, dou por exemplo o caso de irmãos 

que já fizeram cá o 9º ano e que hoje até estarão minimamente bem na vida, que 

conseguiram ter algum êxito, algum sucesso e tento apelar: estás a ver o teu irmão 

conseguiu, mas tento… (que os pais…) Os pais são preocupados, no meu caso concreto 

e os próprios pais vêm às vezes dizer: ai, professora, se ele não faz o 9º ano vai 

trabalhar, que ele não tem… Os próprios pais estão preocupados com isso. 

E actividades para os alunos realizarem em casa com a colaboração dos pais, é 

habitual? 

Têm mais a francês do que a Formação Cívica. Isso em francês, aí têm sempre, isso aí 

têm sempre. Trabalhos de pesquisa, dependendo do ano, trabalhos de pesquisa, isso ai, 

eles levam para fazer, e envolve sempre coisas, por exemplo posso-lhe dizer que os 

sétimos anos têm movimentado a casa inteira porque os materiais, que andamos a dar la 

mason e os alunos andam a fazer a casa, a casinha e depois os materiais para depois 

porem, deve ter mexido lá pela casa toda, pelo que eu vejo dos materiais que trazem 

desde camisolas velhas que trazem, a caixas de sapatos. 

São actividades com a colaboração da família? 

Sem dúvida, agora também lhe posso dizer que isto aqui também não é o tipo de escola 

como eu já tive noutras escolas que se via mesmo que havia ali dedinho do pai a fazer o 

trabalho, isso não, isto aqui por muito ou pouco mérito que tenha o trabalho é de safra 

deles, isso aí… 

Mas tem a preocupação de envolver a família? 

Sim, tenho a preocupação de envolver, mas às vezes gostava que eles se envolvessem 

mais, mas pronto eu não estou lá em casa. 
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E diga-me outra coisa, há pouco falámos da comunicação, das dificuldades, já me deu 

a entender que a escolaridade dos pais é… 

É baixa. 

É baixa, não é? Não sente dificuldades na comunicação, decorrentes… 

A dificuldade que nós às vezes sentimos aqui na comunicação, quer dizer, se bem que 

não tenha esse problema com a minha turma, mas a dificuldade que nós sentimos com a 

comunicação não é bem pelo nível de escolaridade é pela língua em si porque eles falam 

crioulo portanto às vezes há pais que para nós… eu o ano passado tinha uma miúda 

acabado de chegar da Suíça, é que nem a avó eu conseguia perceber, havia outro EE que 

na reunião de pais é que era ali o intermediário porque eu não percebia nada do que a 

senhora dizia, porque aquilo para mim não era português, não era nada. Ela falava, 

pronto falava o crioulo da terra dela, e então havia o E de outro que dizia: não… e 

depois lá na língua deles… Então lá me traduzia, servia-me de interprete, porque aí vi-

me grega, quando a senhora me aparecia sozinha, ai valha-me Deus o que é que eu faço 

aqui a isto. 

E então é mais o fraco domínio da língua portuguesa… 

É mais o handicap da língua do que…Até mesmo estes miúdos o insucesso que têm é 

precisamente devido ao handicap da língua materna não ser o português. É o português 

no papel como eu costumo dizer, mas não é na prática. 

Na prática não é. E diga-me uma coisa, e até nesse sentido já observou situações em 

que os alunos colaborem, de forma espontânea, aproximando a escola e a família? 

Explicando um pouco aos pais… 

Sim, já tive situações em que num caso pontual ou outro, este ano não acontece, mas o 

ano passado, no sétimo, acontecia que acabavam as aulas e ficavam aí à espera dos pais 

que vinham para a reunião e acontece que vendo mesmo o próprio registo de avaliação 

que nós entregamos, embora eu explique aquilo com a maior das paciências, cinquenta 

mil formas, havia sempre um pormenor ou outro que falhava: não, isto não é assim. 

Pronto eram eles próprios que depois explicavam. E auxiliavam os pais (os próprios 

alunos?) sim, que auxiliavam os pais. 
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Recordando os horários de atendimento, acha que passa pelos miúdos? Horários de 

atendimento… Há pouco disse-me que eles … 

O meu horário de atendimento aos EE? (sim) É assim, o horário já vem estipulado no 

meu horário, quando o horário é entregue no início do ano, já lá vem o horário, eu posso 

é flexibilizar. 

Mas eles colaboram… 

No 7º ano… eu também não tenho muito a preocupação, eu normalmente não altero a 

hora de atendimento aos EE, eu… vem na mancha horária porque depois como eu 

flexibilizo sempre… 

Mas há pouco quando me falou dessa flexibilização… 

Essa flexibilização é quando eu me começo a aperceber que o fulano só pode vir àquela 

hora, o outro só pode vir aquela hora, das tantas às tantas de terça-feira eu estou cá. 

E diz isso aos miúdos? 

Digo isto aos miúdos e mando um recadinho na caderneta. Assim que tenha 

oportunidade para falar com o EE vai verbalmente. 

E diga-me uma coisa e eles gostam que os pais venham à escola? Já se apercebeu 

dessas situações? 

Depende dos casos e das situações, já houve uma reunião em que eles não se 

importaram nada. Já tive reuniões em que eles: a stora não vai dizer mal de mim. O que 

é que a stora vai dizer de mim? Veja lá o que é que diz. Depende das situações, depende 

das alturas, normalmente eles têm mais receio é quando é avaliação intercalares é 

sempre aquilo que eles desvalorizam: ah, eu vou subir, isso é só intercalares. Agora 

quando é de participações disciplinares ou de alguma coisa que tenham feito não gostam 

nada, é óbvio. 

Claro, claro. E diga-me uma coisa, já teve conhecimento de situações de alunos que 

alteram a informação que pais e professores trocam entre si? 

Alterar, como? Deturpar? 

Sim, sim. 
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Não na minha direcção de turma, 7º, 8º, 9º nunca tive nenhuma situação conflituosa, em 

que eu tenha dito uma coisa e o EE venha dizer: ah, mas o meu filho… Não, não. 

E retardar a chegada da informação, estou-me a lembrar do esquecimento da 

caderneta ou de impressos… 

Não, não. O que às vezes é que a carta não vai parar ao sítio porque eles volta e não 

volta mudam de casa e às vezes o número: Ai, professora já não é esta, agora não é lote 

é número…E depois o carteiro não sabe… Mas aqui no bairro toda a gente se conhece, 

como até a própria turma: oh, stora eu não recebi carta mas a minha mãe vem à reunião. 

Eles sabem. Por isso é que eu digo ou vai de carta ou vai de caderneta e procuro 

assegurar que de alguma forma… se não vai por uma via vai de outra. 

E nunca se apercebeu que eles retardem a chegada da informação num sentido ou 

noutro? 

Não, na minha turma, isso não. 

E considera que o acesso que em parte o aluno tem, parcial, à informação que circula 

entre a escola e a família lhe permite ter influência sobre essa informação? 

A forma como a escola dinamiza o acesso à informação? 

Sim. O facto de ele estar presente, de ser um elo de ligação entre a escola e a família. 

Sim, sem dúvida. Nos aqui até temos, mesmo quando não conseguimos estou-me a 

lembrar no 7º ano um caso mais problemático que tive nós recorremos ao escolhas, ao 

projecto escolhas, para ver o que é que se passava, temos os mediadores culturais, temos 

essas pessoas. 

E no projecto escolhas têm também mediadores que entram em contacto com a família?  

Eu lembro-me na altura, agora estou um bocado mais afastada dessa dinâmica, porque a 

minha turma não necessita desde o ano passado. Mas no 7º ano lembro-me de ainda ter 

recolhido, recorrido digo, ao mediador: olha, vê lá o que é que se passa com fulano 

porque ele está a faltar, não aparece. Vem à escola, mas não vem às aulas, há sempre 

maneira de nós… porque esse sim tem sempre maneira de ir bater á porta nem que se 

seja à meia-noite. (Pois, pois, pois) Mas eu considero que neste momento, pessoalmente 

e do que eu me apercebo não estamos com grande dificuldade de fazer a ligação, essa 
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ponte escola/família. Os pais até já estão a ficar mais consciencializados dos seus 

deveres, das suas obrigações. Aliás uma das coisas que eu há bocadinho até me esqueci 

de referir, uma das coisas que eu faço, eu traço quase que um contrato, o contacto que 

eu tenho com os EE que eu tenho pela primeira vez é assim como assinar uma espécie 

de um contrato, direitos e obrigações: eu comprometo-me com isto, com isto e com isto, 

mas vocês têm contrapartidas… porque são vossos filhos. Não tenho tido problemas 

nenhuns, não tenho problemas nenhuns. 

E quando traça… e já ao longo da entrevista apercebi-me tem uma grande 

preocupação, já me apercebi, em manter contactos directos? 

Ah, sim, sim. 

Acha que isso de alguma forma… 

Houve um caso pontual em que me apareceu cá o irmão porque a mãe não podia vir, 

tudo bem, ficas com as referências das notas, a folhinha fica comigo, recolheu à base, 

porque eu quero que venha cá o EE. Levas a informação de que a menina tem x 

negativas, mais uma razão para a tua mãe vir cá. Ela hoje não pode vir, mas depois 

passado dois dias ela estava cá. 

Ou seja esses contactos directos que tem sempre a preocupação de ter, ainda há pouco 

me disse que retém as notas e que exige que os pais venham, acha que de alguma forma 

controlam a influência que o aluno poderia ter? 

Eu quero crer que sim, pelo menos é com essa intenção. As notas eles têm acesso, 

porque as pautas são afixadas, só não as vêem se não querem e é uma forma de também 

eu própria aferir até que ponto o EE está ou não interessado no percurso escolar do seu 

educando. Se está interessado, então que venha à escola ver as notas e pronto… 

Não envia, por exemplo, as notas pelos alunos… 

Só se for um caso pontual, como por exemplo um aluno que tenho este ano na minha 

DT que não tem problemas que tem boas notas, que eu até sei que a mãe está fora do 

país a irmã também já foi minha aluna, tudo bem, toma lá as notas. Mas é um caso 

pontual, que pode acontecer, um em sete ou oito. 

Privilegia os contactos directos? 
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Sim, sim. 

Está bem. Eu não sei se quer acrescentar alguma coisa ao que foi dito. 

Bom, tendo em conta a temática e tendo em conta para o objectivo que é, em 1º lugar 

gostava de a felicitar por este trabalho… porque é útil e faz parte, [ruído de saída de 

alunos das salas] isto é a realidade dos intervalos… (não faz mal) porque é um trabalho 

que pode trazer, à partida todos os trabalhos de investigação trazem uma mais-valia, 

nem respostas, nem receitas, mas trazem uma mais-valia para se tentar estratégias para o 

problema. Por isso, gostava de a felicitar, por outro eu penso que hoje em dia fala-se 

muito do papel social que a família tem que ter, na escola, e eu penso que cada vez mais 

se deve e se me permite isto também um bocado como investigadora, porque isto depois 

é difícil dissociar as duas coisas uma da outra, eu também já fiz o meu mestrado em 

educação, estou a fazer o doutoramento e percebo a perspectiva da entrevista se me 

permite era interessante, cruzar com esta informação uma outra questão e até quem sabe 

até se será até um ponto de partida para um possível doutoramento seguir nesta 

temática, eu estou convencida, nunca na área… estou em parte convencida que muitos 

dos problemas que hoje em dia há na escola se deve à desestruturação familiar que se 

está a observar, porque quando eu iniciei a minha carreira eu via que havia um grande 

acompanhamento por parte dos pais, e não estou a falar só do filho do senhor x ou y 

estou a falar mesmo do pobre que coitado quer ajudar o filho, mas que coitado não tem 

meios porque não estudou mais. Mas havia uma preocupação, havia a preocupação de 

dizer por mais que o queira ajudar, eu também não posso, porque também não sei. Hoje 

em dia há essa preocupação mas também há a preocupação que eu não assisto aqui 

diariamente, mas que tenho conhecimento, que é o filho do senhor x ou y também está 

tão assoberbado com o ténis e com isto, aquilo e aqueloutro que o menino… por trás há 

pais que têm carreiras colossais, fenomenais mas que entretanto era preferível não terem 

a carreira colossal, não terem… não serem o chefe do ano e darem mais assistência e 

mais apoio à criancinha e não a empanturrarem de actividades, passo a expressão, 

depois nem uma coisa nem outra, eu penso que hoje em dia também se assiste muito, 

hoje muito do que se assiste na escola também se deve um bocado a isso. Porque hoje 

em dia o que nós assistimos é: pois eu não posso dar-lhe a assistência que precisa, até 

tenho consciência que ele necessitaria; pronto, filho vai ao bairro alto com os teus 

amigos, pois até podes ir fazer uma saída no fim-de-semana. 
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Está-me a dar o reverso da medalha… 

Se calhar estes miúdos aqui, até conseguem, e agora ainda vou baralhá-la mais um 

bocado, (força) eles aqui, apesar de virem de um meio socioeconómico carenciado, de 

não terem o apoio logístico em casa que deveriam ter ou que têm o direito de ter, se 

calhar até muitos que vêm para aqui com fominha como eu já tive colegas que …pronto 

foram ao bar e pronto, dêem um bolo ao miúdo ou não sei quê, se calhar estes miúdos 

têm mais empenho alguns deles do que os outros, precisamente porque têm tudo. Aliás 

já tivemos aqui miúdos ao longo destes anos que eu estou cá, já tivemos aqui miúdos 

que se fizeram grandes homens e grandes mulheres como eu costumo dizer. Já tivemos 

cá alunos, que já são licenciados e já temos uma que está a fazer o doutoramento, 

portanto, logo da primeira fornadinha que saiu. 

O que me está a dizer é que é possível. 

É possível, é assim, também é um bocado em terra de cegos… mas já tivemos aqui 

miúdos muito empenhados, miúdos muito esforçados, já saíram daqui alunos… eu já 

assinei não sei quantas fitinhas de final de curso. 

Pois, o que é óptimo. 

De economia, de gestão, de enfermagem, portanto é preciso também terem a tal mola de 

arranque, é preciso o tal motor de arranque, para estes miúdos poderem visionar que há 

mais coisas, e sobretudo, há uma coisa que lhes abre muito os horizontes e que os faz 

consciencializarem-se que a realidade é outra quando saem daqui. Eles aqui, como isto 

está muito perto do bairro, eles trazem o bairro para aqui, isto é o prolongamento do 

bairro quando eles acabam o 9º ano e saem daqui e vão para outras escolas periféricas 

eles consciencializam-se, espera lá que isto agora é outro ambiente. E como a realidade 

das outras escolas não é esta, porque depois aí têm um confronto com outro tipo de 

miúdos, aí eles encapricham-se um bocadinho e também querem puxar um bocadinho 

dos seus brios e aí começam a tentar… Eu houve miúdas que até mesmo a francês às 

vezes: ah, não te vais aguentar no secundário, mas depois tiram até têm boas notinhas e 

chegam aqui muito felizes: ah, o que é que a stora julga tive 12 a francês, tive 14 a 

francês. Portanto ate se vão aguentando, porque eles quando saem daqui eles próprios 

tem consciência… aliás alguns, isto pode parecer assim um bocado, pronto pode chocar 

algumas pessoas, alguns até parece que fazem tudo para chumbar para não saírem 
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daqui, porque aqui sentem-se protegidos, vão para outra escola e sabem que não vão 

andar assim a apaparicá-los. Porque nós aqui preocupamo-nos muito com o aluno para 

além da dimensão de aluno, para terminarmos um pouco esta conversa nós preocupamo-

nos com o aluno não só com a sua dimensão de aluno mas com a dimensão de pessoa e 

portanto como eu lhes costumo dizer, antes de ser professora e de ser vossa directora de 

turma eu sou uma pessoa, que tenho os meus valores os meus princípios e procuro-vos 

passar. Porque mais do que estar a ensinar-vos francês ou estar preocupada se vocês 

fizeram o teste bem ou o teste mal, há uma mensagem, há valores, para vos transmitir 

que é para isso que serve a escola ou deve servir na minha perspectiva e portanto esses 

valores e esses princípios são passados numa dimensão que vai muito para além do 

aluno. Aliás nós neste momento, eu posso dizer até, que nós somos que me considero 

mais tutora do que professora, porque depois deparamo-nos com situações, por acaso na 

minha DT também tive uma, mas saiu o ano passado, deparamo-nos com situações de 

gravidez na adolescência, que depois chegam aqui com os filhos nos braços e agora 

como é? E depois sabemos que aquilo é uma criança a tomar conta de outra. E depois 

nós temos a preocupação de ver que…. O ano passado havia uma miúda, no nono ano, 

que era excelente a matemática, mas pronto o dinheirinho não chegou para o 

computador e nós alguns professores, não foram todos, mas alguns professores juntamo-

nos e comprámos o computador à miúda. Vais para o secundário tens que ter um 

portátil, é impensável uma miúda com a tua capacidade ir para o secundário sem um 

portátil. Nós é como digo, eu posso-lhe falar da realidade do terceiro ciclo, nós tão 

depressa… ser ali a doer como depois temos um coraçãozinho de manteiga… coitada da 

miúda, calha x a cada um, compra-se lá o computador. 

Olhe eu acho que vou terminar a entrevista como comecei, não lhe perguntei as suas 

habilitações académicas, parti do princípio que era licenciada em português – francês, 

peço desculpa, tem portanto mestrado em ciências da educação. 

Não faz mal, tenho mestrado em educação, na área da história da educação e da 

pedagogia e estou a fazer doutoramento em educação na área da história da educação e 

por acaso a minha tese é sobre os manuais escolares de francês. E sou formadora na área 

de pedagogia e didáctica e pronto, sou investigadora e tenho-me preocupado com estas 

questões do ensino, do processo… eu não gosto muito de lhe chamar ensino-

aprendizagem porque a partir do momento que eu ensino é porque alguém aprende 

(exactamente) era impossível eu ensinar se não tivesse alguém a aprender.  
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A única maneira que temos de saber que ensinámos é quando alguém aprende…  

Exacto, mas são questões… por isso é que eu há bocado a felicitava porque acho que 

embora muita gente seja um pouco a versa às teorias e às investigações: investiga-se 

muito, mas depois não se chega a conclusão nenhuma. Isso é tudo muito relativo 

depende do tipo de trabalho que se faz, do tipo de conclusões que se quer tirar, às vezes 

faz-se investigações e não se pretende concluir nada, pretende-se só apurar como é que 

as coisas são. E pronto desejo-lhe as maiores felicidades para o seu trabalho. 

Obrigada. Resta-me agradecer. 

De nada. 
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Data: 30/4/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Directora de Turma (DT6) 

Duração: 52 minutos e 37 segundos. 

Ora então esta entrevista destina-se a uma dissertação em mestrado cuja temática é a 

relação escola/família, eu vou gravar então com a sua autorização. E as primeiras 

perguntas são muito simples têm o objectivo de fazer uma caracterização. O perfil do 

Director de Turma (DT). Ia-lhe perguntar a sua idade? 

Trinta, trinta anos. 

Qual a sua situação profissional? 

Neste momento sou contratada. 

E há quantos anos lecciona? 

Este será o 1º efectivo a leccionar numa escola pública porque tenho 5 anos de ensino 

no particular, em actividades extra-curriculares, pronto basicamente é isso ou seja no 

total são 5 anos. 

Nesta escola é que está há um ano. É isso? 

Desde Setembro (certo) 

E qual é o seu grupo de recrutamento? 

É o 330. Que corresponde ao grupo de inglês. 

E quais são as suas habilitações académicas? 

Tenho a licenciatura normalíssima em línguas e literaturas modernas na variante inglês - 

alemão, tenho a licenciatura também em ramo educacional para dar aulas de inglês e 

alemão, e tenho uma pós-graduação em tradução e legendagem. 

E como DT, quantos anos tem de experiência? 

Este é o 1º. 
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É o 1º ano. Portanto nesta escola é DT pela 1ª vez?E é DT de um 7º ano? 

Sim. (acabou de me dizer há pouco) 

Bom, então olhe as primeiras questões destinam-se a obter alguma informação sobre o 

conhecimento que tem das famílias dos alunos com quem trabalha. Que tipo de 

informação é que procura ter das famílias dos seus alunos? 

Isto tem sido progressivo no início do ano o que eu pensei que seria mais relevante, 

seria talvez a condição económica das famílias, mentira não era isso que me interessava 

porque pensei que mediante terem mais ou terem menos, poderia ser relevante 

[interrupção para fechar uma janela] eu estava a tentar explicar-lhe desta maneira, nós já 

sabemos que a maior parte deles são crianças carenciadas e a minha primeira 

abordagem é, foi: será que têm maneira de conseguirem sustentar-se, não só a nível de 

alimentação, vestuário, mas a nível da escola. Mas não era isso, aliás não é isso que se 

tem revelado o mais importante, o que tem sido mais importante, tem sido o facto de 

serem famílias completamente disfuncionais onde nem sequer há Encarregado de 

Educação (EE). Não havendo EE, não há muitas das vezes dinheiro a entrar, o factor 

dinheiro, o factor económico deixou de ter aqui uma importância, que achei… Bem vou 

contactar porque o menino não tem o estojo, não tem isto, não eles não têm sequer 

família. 

Sim, mas quando me diz que não têm EE. O EE não vive com o aluno? Eles têm que ter 

um EE oficialmente, não é? 

O oficial, depois deixa de ser tão oficial quanto isso, porque eu tenho uma situação de 

um aluno que pura e simplesmente tem pais, não EE, desconhecidos. Não se sabe quem 

são os pais. Automaticamente há um EE que é uma senhora bastante idosa que não sabe 

ler, não sabe escrever, que não anda, não fala, porque está acamada. 

E é a EE? 

É a EE. Esta senhora não tem qualquer característica, porque não comparece à escola 

porque não é responsável, porque só tem o nome, aliás nem tem o nome, só tem um x 

que será a EE, mas que não corresponde enquanto EE. Ou seja tem que ter 

obrigatoriamente, mas não existe e como este há aqui vários, há aqui vários, nesta 

situação. 
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E não estão apoiados por nenhuma instituição…  

Não, não estão apoiados por uma instituição, quer dizer alguns nem sequer querem ser 

apoiados pela instituição. Não querem por e simplesmente recusam e perante isto nós 

também não podemos porque não deixam, porque não permitem que haja esta 

aproximação. Como é que se resolve a situação? Não resolve.  

Mas se calhar alguns destes alunos… 

É o amor e o carinho que nós podemos dar. 

E alguns deles não estarão já a ser acompanhados pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens? 

Neste caso em particular deste aluno não está a ser acompanhado, porque penso que 

havia um rendimento ou porque penso que tinha um rendimento mínimo que ainda 

conseguiam declarar, uma tia, um primo que não seria o EE, como não havia abandono 

do lar, havia uma situação em que ele não estaria referenciado porque não haveria a 

necessidade de referenciar e porque me foi dito também que não haveria a necessidade 

de referenciar, quer dizer… 

Então e agora neste momento e conhecendo melhor a realidade, que informações é que 

procura ter? 

Procuro saber se em casa recebem o apoio psicológico, se recebem o apoio moral, os 

estímulos positivos para que eles consigam estar aqui e estarem bem, minimamente. 

E diga-me uma coisa, de onde é que lhe vem essa informação? Como é que obtém a 

informação? 

Vou descobrindo literalmente, porque eles muitas das vezes não comunicam eu vou 

descobrindo, tenho contacto com um mediador da escola que vai a casa, que vai ao sítio 

onde está… eu costumo frequentar um clube de jovens que é formado por uma 

associação de… 

Está-me a falar do grupo Escolhas? 

É, é, é. Mas o grupo escolhas não sei concretamente se o grupo de jovens funciona aqui 

na O se terá ou não a ver com um projecto, sei que as mesmas pessoas que estavam são 
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as mesmas pessoas que estão à frente do grupo de jovens, mas eu penso que neste 

momento o mediador que estava no grupo escolhas que é mesma pessoa, mas que saiu, 

mas que está a continuar à frente do projecto, abriu o clube de jovens. 

Mas têm mediadores que fazem a ligação escola/família? 

Temos, temos mediadores.  

E costuma falar… 

Eu costumo falar bastante, para tentar descobrir tento ir aos locais, porque nós às vezes 

não somos bem aceites nas comunidades mas tentamos dar a volta. 

Ir o mediador e é ele que recolhe a informação… 

Ir o mediador e muitas vezes nós irmos com o mediador para… mas é complicado. 

E já foi mesmo ao bairro ter com as famílias? 

Já, ao Bairro sim, não a casa. No bairro sim, já estive, felizmente tenho uma boa relação 

com os EE que me aparecem, com os outros que me são desconhecidos, não tenho 

(pois, não conhece claro) não conhece, não sei, vou dando alimentação, vou dando 

roupa, vou dando o que posso. (Pois) 

E apara além do mediador do Projecto Escolhas, outra informação consegue de que 

forma? 

Perguntando, literalmente. (Mas a quem?) Aos alunos. Aos próprios alunos, algumas 

informações vou recolhendo dos professores, vou vendo aos processos dos alunos, aos 

processos que foram elaborados nos anos anteriores e é isto basicamente é isto. 

E como é que qualifica esse conhecimento que tem? 

Como é que o qualifico? Quer que eu descreva… 

Se é suficiente… 

Suficiente? Não é suficiente, não é de maneira nenhuma. Há uma lacuna muito grande 

entre aquilo que nós realmente precisávamos de saber e aquilo que sabemos, mas 

também não sei como é que podemos mudar. É complicado. 
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E diga-me outra coisa, para as famílias quais são as fontes de informação sobre a 

escola? 

Eu penso que passa muito pelo DT. Pela comunicação do DT com as famílias, ponto 

final. Não é pelo papel do aluno, a não ser que seja um aluno extremamente 

responsável, que geralmente não costumam ser porque não têm esse exemplo em casa. 

O único contacto ou a única informação que podem receber é através do DT. 

Não lhe parece que haja com o aluno conversas sobre o que se passa na escola? 

Não há, isso lhe posso garantir. É assim pontualmente numa turma, no caso da minha 

que é uma turma de dezoito alunos, pontualmente eu posso ter dois, (Sim, sim, sim) e 

penso que não seja sempre, portanto neste caso é o papel do DT que é muito, muito 

relevante nesta aproximação escola/família. 

E julga que o conhecimento que as famílias têm do que se passa na escola é suficiente? 

Tem duas perspectivas para os pais que efectivamente se preocupam com estes alunos, 

como é que eu lhe hei-de explicar isto? Não é suficiente, não é, mas o EE muitas das 

vezes também não consegue porque não tem capacidade para isso, absorver ou filtrar 

como deve ser. De modo que nós somos muitas das vezes mais… não vou dizer vítimas 

porque não é a palavra que eu quero dizer, mas mal compreendidos, porque a situação 

que é exposta é a situação de vitimização do próprio aluno, porque o EE desta escola 

também se vê muito enquanto vítima do pouco apoio que tem. Quando eu tenho uma 

reunião com uma EE não há nunca um agradecimento do trabalho que nós fazemos 

aqui, a informação que passa pelo que eu percebo daquilo que nós fazemos não é 

positiva, não é o professor ajuda, a escola ajuda-nos, é uma comunidade que se 

preocupa? Não, é uma comunidade que nós temos que fazer tudo para que haja um fluir 

positivo, mas que nunca é nada positivo, e não é uma visão pessimista, eu posso relatar 

sem me estar a estender muito, por exemplo hoje perguntaram-me pelos cheques 

dentista que costumam receber. A informação de onde é que vinha? Vinha de casa, 

portanto a informação que os pais… não sei se era esta a pergunta que me estava a fazer 

(não se aflija) a informação que eu tenho ou a informação que os pais esperam, que os 

pais buscam, procuram sempre é o que é que a escola tem para oferecer? E não 

enquanto pais com responsabilidades perante os alunos, perante a escola, a comunidade 

escolar. Portanto é uma responsabilização total do papel do professor, do papel da 
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escola, uma desresponsabilização do papel do EE, porque a informação não passa como 

deve passar, porque não entendem a informação como era suposto entenderem, porque 

eu penso que não querem também filtrar a informação como deve ser.  

Eu ia-lhe perguntar precisamente porque é que parece que há essa dificuldade por 

parte dos EE de compreender, que factores… 

Não é pela barreira da língua, não é. Não lhe sei responder, porque… não sei. Numa 

visão muito nítida, a visão nítida que eu tenho das coisas é: há tanta facilidade em tudo, 

o facilitismo é tão grande que há um desleixo por parte desta comunidade portanto 

não… da comunidade envolvente, portanto dos EE, dos alunos, há um deixa andar, não 

somos nós só que temos responsabilidade dos filhos, os pais também têm que ter 

responsabilidade, os professores também têm, partilhamos tudo e ao partilharmos tudo, 

é assim nós estamos cá temos os meninos e agora estão na escola, pronto que lhes façam 

o que quiserem, que lhes dêem alimentação isto e aquilo e depois no fundo, no fundo o 

essencial não querem, não há responsabilidade não sei porquê, não sei, por muito que eu 

tente explicar não consigo entender como é que os miúdos andam à solta, a mensagem é 

clara. 

Mas em termos de conhecerem a escola, parece-lhe que não têm grande conhecimento 

do que se passa na escola e sobre o funcionamento da própria escola? 

Não, não têm. Eles levam recados na caderneta, são enviadas cartas para casa, a maioria 

das vezes são devolvidas ou porque não levantou inclusive porque as moradas que são 

dadas não são as correctas, os telefonemas não são devolvidos, eu telefono ninguém me 

retorna a chamada. 

E a caderneta costuma funcionar? 

Não vem assinada. (Não vem assinada) Agora o porquê, não sei. É o despejar do 

menino, ele come, toma banho, pronto, não sei, não sei. Talvez estejamos a fazer de 

mais.  

E como é que classifica a frequência dos encontros entre EE e DT? Já me falou um 

pouquinho… 
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Eu posso-lhe dizer, a percentagem que por exemplo… em dezoito EE que eu tenho, 

neste caso, dezassete porque eu tenho dois irmãos, geralmente nas reuniões costumam 

comparecer dois a três EE. 

Dois a três costumam comparecer? 

Sim, dois a três. 

Pois, ok. E então, já me falou um pouco disto, mas eu volto-lhe a pedir só uma síntese, 

que factores é que podem afastar estes EE, já me disse que o envolvimento é fraco…  

Eu posso-lhe dizer que, por exemplo, no dia a seguir à reunião quando eu pergunto 

porque é que os EE não vieram as respostas ser díspares, e costumam até ser absurdas, 

absurdas para quem depois eventualmente nos vai ler, o estudo que vai ser feito. A 

resposta que me dão é porque a minha mãe estava a dormir, porque a minha mãe estava 

a ver televisão, porque não lhe deu jeito. Estas são as respostas que eu ouço e perante 

isto eu não posso… 

E diga-me uma coisa, a sua turma tem alguma especificidade dentro da escola, a 

constituição da própria turma, é diferente? 

Não, muito pelo contrário eu tenho uma turma de 18 alunos, a única, penso eu, a única 

especificidade será que tenho um dos alunos mais velhos da escola, que vai fazer 18 

anos agora, que é o chamado bi – tri – repetente. Portanto ele está no 7º ano. Mas é 

assim, ele não tem problemas comportamentais, tem uma família muito numerosa, tem 

uma irmã no mesmo ano, na mesma turma, o EE não vem, não aparece, não tenho 

qualquer contacto com ele, não conheço, tenho um aluno que tem um QI bastante 

elevado mas tem um comportamento muito, muito insuficiente, de resto não tem mais 

especificidade. Ou seja tenho um caso ou outro pontual… 

Não é uma turma atípica no conjunto da escola? 

Não é uma turma muito problemática, tem os seus problemas de comportamento mas 

não é uma turma extremamente problemática, poderia ter … porque tem capacidades 

mas eu sei que os EE aqui desempenham um papel importante.  

E que estratégias é que costuma utilizar para trazer à escola os EE? 
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Eu geralmente costumo ameaçar, não é ameaçar, não é esta a palavra que eu quero 

utilizar, mas costumo confrontar os EE com dois factores: ponto número um, são os 

subsídios que são recebidos, porque eles têm que fazer prova, apesar de não saberem 

destes pormenores porque não têm que fazer prova das notas dos meninos. Mas eu 

costumo sempre dizer cuidado com os subsídios, têm que comparecer, as notas não 

estão a ser as mais favoráveis, logo eu precisava mesmo que viessem. A maior parte das 

vezes também não querem saber e não vêm, nem sequer têm receio de ficar… ou neste 

caso de ficarem sem o subsídio. 

Porque os alunos vêm, não é? Neste caso acabam por vir à escola. Desde que eles 

frequentem… 

Eu tive meninos que preencheram a ficha biográfica no início e que me diziam, 

profissão dos pais ir à escola, ou seja a profissão dos pais é ir à escola, ou seja vêm à 

escola porque recebem subsídios para vir à escola, logo durante o dia não estão a 

trabalhar mas também não comparecem isto é a realidade deles. Basicamente eu 

costumo apelar ao bom senso. 

Os pais não estão empregados, é isso? 

Não, não estão empregados, a única ocupação que têm é vir à escola. (Sim, sim.) E 

somos nós que alimentamos isto tudo, isto para mim é uma grande revolta eu revolto-

me com isto tudo. Eles coitados não têm culpa, os miúdos não têm culpa de viverem 

como vivem… costumo falar dos subsídios, quando isso não resulta costumo sempre 

apelar à retenção ou à não aprovação do aluno e que terá de ficar  mais um ano, e que 

tem que ter  atenção à escolaridade obrigatória porque muitos deles têm dezasseis e 

dezassete e estão no sétimo ano. Têm que ter atenção porque a partir dos 18 deixam de 

frequentar a escola e a partir daí os pais também têm que ter noção que vão para casa e 

que a partir daí a responsabilidade é somente deles, pais.  

E diga-me uma coisa só para eu perceber um bocadinho melhor o contexto. Estes pais 

quando dizem que vêm à escola vêm à escola como EE? 

Às aulas. Vêm ter aulas. A profissão é vir à escola… (a profissão…) a escola é o ensino 

nocturno. (A alfabetização?) Exactamente. 

Pois, é porque eu inicialmente percebi dessa maneira, mas depois fiquei a pensar… 
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Eles vêm à escola no nocturno. (Aos cursos de alfabetização) sim e não só, eu penso 

que um ou outro vem complementar o que começou, os EFAS penso eu também não 

tenho bem a noção do que lhe estou a dizer. 

Estudam na escola?  

Estudam, a profissão deles é estudar na escola, eu é que me expressei mal, é o estudar 

na escola (eu inicialmente percebi assim, mas depois surgiu-me a dúvida e para 

desfazer…) é isso. 

E diga-me uma coisa, nem o facto de estudarem eles próprios os aproxima da escola e 

os incentiva a quererem saber mais da vida escolar?  

Não. Pelos vistos… é uma boa questão que me está a colocar, mas não. 

E diga-me uma coisa é comum estes pais, ou bem EE, costumam participar em 

actividades escolares? 

Não.  

E que conteúdos é que aborda nas reuniões entre DT e EE? Vamos começar pelas 

colectivas porque se calhar haverá diferença. 

Pelas colectivas, geralmente é sempre as faltas dos alunos e a importância que têm no 

contexto da sala de sala aula, quanto mais faltam mais matéria perdem, mais 

prejudicados ficam, portanto tem que se controlar isso, a segunda questão que eu 

costumo abordar sempre, são os trabalhos de casa e a importância dos EE terem 

responsabilização perante os deveres de casa dos educandos, basicamente é isso. (A 

assiduidade?) A assiduidade (e depois o cumprimento das tarefas em casa) sim. 

E nas reuniões individuais? 

Exactamente a mesma situação, geralmente não costumo fazer perguntas pessoais, 

porque dou o espaço que necessitarão para, penso eu, não gosto de aproximar-me e 

dizer eu sei que se passa esta situação assim, assim, então vamos falar sobre ela. Eu 

prefiro que eles falem comigo, não o fazem a maior parte das vezes e eu também não 

quero estar a intrometer-me muito a não ser que diga respeito ao aluno. (Sim, sim, sim.) 

Eu não abordo uma mãe a perguntar porque é que o menino tem os ténis rotos ou, como 

já fiz, dar vestuário a senhora recebeu, e perguntar não se importa, pois não? Eu não 
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faço esse tipo de perguntas, eles não falam e eu também não quero entrar nesse campo. 

De resto é sobre a assiduidade e eventualmente sobre o cumprimento das tarefas. Os que 

comparecem às reuniões geralmente são aqueles que fazem os filhos cumprir, tudo o 

resto é uma incógnita. 

E é habitual delinear estratégias sobre a vida escolar do aluno em conjunto com o EE? 

Não, não é habitual. Aliás, há uma mãe com quem eu faço isso, mas é só uma, mas não 

é por norma habitual. Porque não conseguem ter também muito discernimento para o 

fazer, portanto muitas das vezes o que me dizem é, a professora é que sabe, o que fizer 

está feito, está correcto. 

E por que é que lhe parece que lhe dão essa resposta? 

Eu penso que… (porque esses vêm, não é?) eu penso que a capacidade de… talvez de 

adoptarem estratégias também não terão muita capacidade para o fazerem. 

São pais escolarizados? 

Não, não são, é uma limitação. Eu até lhes podia estar a dizer uma coisa qualquer muito 

absurda e eles concordariam. É um depositar de fé no DT, no professor que é quase 

cego. Pelo menos eu falo por mim. 

Exacto, exacto, eu perguntava-lhe se o facto deles serem pouco escolarizados não seria 

uma inibição para não se envolverem mais? 

Pode ser. Ou então até podem não ter sequer noção de que há necessidade de se 

envolverem. 

E diga-me uma coisa o aluno costuma estar presente em alguma dessas reuniões? 

Eu comecei a adoptar essa estratégia no 2º período… 

Vamos dividir as reuniões, eu não o fiz de início, as individuais? 

Nas individuais não esteve porque infelizmente o horário que me foi atribuído este ano 

não permite que o aluno esteja com uma hora livre quando é o atendimento. (Certo, 

certo) Eu custa-me muito, e não claro desvalorizando uma aula, se fosse uma aula de 

Educação Física ou uma aula de uma actividade, portanto não curricular, eu era capaz 

de o fazer, sendo uma aula de ciências Físico-químicas eu opto por não tirar o aluno da 
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aula quando são as reuniões individuais. Ainda por cima sendo um 7º ano, é o primeiro 

ano portanto eu optei por nunca tirar numa reunião individual a não ser que fosse uma 

questão gravíssima, eu opto por não tirar. Nas reuniões colectivas de EE optei por dizer 

aos próprios alunos e EE que se quisessem poderiam… só houve uma mãe que trouxe a 

educanda para a reunião e que foi discutido no colectivo, ela esteve, ouviu, 

compreendeu e pronto foi uma só. Portanto mesmo com o aval: tragam… 

E quando disse tragam-nos qual era o seu objectivo? 

Basicamente era… eu sou um bocadinho mazinha, mas era para confrontar porque 

muitas das vezes as atitudes que são tomadas pelos filhos e pelos pais… era tentar uni-

los para fazer fluir… que as coisas conseguissem fluir de outra maneira. Ou seja eu 

tenho um aluno que me diz: eu não fiz os trabalhos de casa porque fui com a minha mãe 

às compras. E eu tenho uma mãe que me diz: ah, eu não sabia que ele não tinha feito os 

trabalhos de casa. Ou seja eu quero confrontar estas duas situações para que o EE seja 

responsabilizado pelo facto de que o educando tem deveres para fazer, logo não pode 

estar constantemente a sair e também quero confrontar o aluno com o EE para saber que 

tem responsabilidades e que tem deveres e que é obrigatório e que tem que saber dizer 

que não, porque a escola também vem em primeiro lugar. 

É habitual os seus alunos terem tarefas, actividades, algumas responsabilidades na 

família? 

É muito habitual. São famílias muito numerosas em que eles têm que tomar conta dos 

sobrinhos, dos primos, dos irmãos. Por isso é que eu reservei, foi a partir… foi a meio 

do 1º período, todas as aulas de Área Projecto (AP), como sou DT, são duas horas por 

semana, mais uma de Formação Cívica (FC) para fazermos exclusivamente os deveres. 

Chegou uma altura em que eu tinha em 18 alunos, tinha 17 alunos em risco de chumbar 

e eu optei por… falei com o Conselho Directivo e disse eu a partir de hoje não dou AP e 

não dou FC no sentido em que realmente não estarei a cumprir muito os programas 

de… mas eu prefiro que eles se concentrem nas tarefas, ainda têm Estudo 

Acompanhado ou seja eles têm 5 horas para trabalhar porque eu sei que eles em casa 

não o conseguem fazer, como deve ser. Mas nem todos, há tempo para tudo e não é 

todos os dias que eles estão a tomar conta do sobrinho do tio seja o que for. Eu ainda 

disponibilizo mais cinco horas dentro de recinto escolar para eles trabalharem. 
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E diga-me uma coisa falou-me em tomar conta de crianças, em tarefas que eles tem em 

família e vê reflexos dessas tarefas para além da não realização de trabalhos escolares 

em casa, outros reflexos que veja dessas responsabilidades que os alunos têm em casa, 

depois na escola? De que forma é que isso se vem a reflectir na escola? 

Mas no sentido? 

Positivo, negativo, como queira… 

Posso começar pelo negativo, o aproveitamento escolar é altamente prejudicado, o 

rendimento não é o mais favorável; positivo há alunos a maior parte deles, os que eu sei 

que têm tarefas a sério são muito responsáveis e tentam cumprir. O positivo penso que 

anula um pouco o negativo, porque eu sei que eles têm dificuldades mas esforçam-se e 

são responsáveis e querem fazer, muitas vezes mais responsáveis do que os EE. A parte 

negativa é efectivamente o estarem muito cansados, vêm com muito sono portanto 

depois o rendimento acaba por não ser tão positivo como era suposto ser, exactamente 

porque têm essas tarefas. 

E a necessidade que a família tem dessas tarefas cumpridas pelos adolescentes resulta 

de quê? Os pais não têm tempo? Como é que … 

A maior parte deles eu disse-lhe que não vêm às reuniões porque … ou estão a dormir 

ou a ver a novela, ou porque… (por isso é que eu lhe estou a fazer esta pergunta) eu no 

meu entender, eu penso que eles terão alguma necessidade, porque quando não estão a 

dormir ou a ver a novela eles devem estar a trabalhar ou a fazer qualquer coisa. A 

maioria dos EE da minha DT é desempregado ou desempregada. 

Pois, por isso não se justifica que as crianças tenham essas tarefas… 

Não, não se justifica. Justifica, sim, talvez justificará o facto de serem muitos, porque eu 

tenho agregados familiares de 12 pessoas e … ora uma mãe um pai, são os tios que 

vivem com eles, os primos, etc. Há muita gente a viver dentro do mesmo espaço e 

talvez eles tenham que ajudar aqui e ali, porque são muitos.  

Mas também são muitos adultos, não é? 

Alguns. Pois… 



122 
 

E diga-me outra coisa ainda: e dentro destas tarefas que os alunos têm em casa, em 

família, tem conhecimento que eles desempenhem um papel mais burocrático, de 

tratarem de assuntos mais burocráticas em casa? São mais tarefas domésticas? 

São mais tarefas domésticas (mais tarefas domésticas) tomar conta das crianças, 

cozinhar, ir às compras, isso eu sei, porque eles dizem-me. 

E já me falou da presença dos alunos em reuniões colectivas… e que meios é que utiliza 

para contactar os EE? Já me falou da caderneta e da carta… 

Por escrito, via telefónica e a maior parte das vezes o que eu tento fazer é esperar os 

pais à porta da escola.  

Esperar os pais à porta da escola? Ok, é um meio. E vêm buscar os miúdos? 

Às vezes vêm buscar os miúdos, já me aconteceu passar, ir atrás de… virarem as costas, 

virarem a cara, enfim… 

E quais é que considera mais eficazes dos meios de que me falou? 

O telefone é, é. 

E diga-me uma coisa costuma recorrer explicitamente ao aluno para comunicar com o 

EE? 

Não costumo recorrer. A não ser pela caderneta. Claro que o aluno irá sempre ver o que 

está escrito, porque tem a caderneta consigo, mas eu opto por não fazê-lo, por não 

envolver o aluno ou não dar-lhe a preocupação… a não ser que se porte mal, ou que 

haja uma participação, mas eu prefiro não estar a envolver o aluno nisso porque é o 

assunto de um adulto e não de uma criança. 

Portanto, não há recados orais? 

Não há recados orais, só através da caderneta. 

Impressos é habitual mandar? Não?  

Impressos, a nível de apoios escolares? (era a isso que me referia) Não, eu mando tudo, 

tudo, por carta. Porque eu também… eles são cabeças de alho chocho e eu também já 

sei, por experiência, que posso enviar o papel, depois não sabe onde meteu o papel, eu 



123 
 

opto por estar tudo registado, tudo. Até porque quando vêm, os poucos EE que vêm, 

exigem, exigem e eu tenho que ter provas físicas das coisas que são feitas. 

Pronto e já me falou das dificuldades na comunicação escola/família, não sei se me 

quer dizer mais alguma coisa? Ao longo da nossa conversa até aqui elas já surgiram. 

Tenho pena, a única coisa que eu tenho é pena efectivamente porque nós, eu pelo menos 

era um pouco preconceituosa quando para aqui vim, muitas das vezes revolto-me por 

ver que há crianças realmente que sofrem muito e que os pais poderiam ter consciência 

e dar-lhes outro tipo de vida, mesmo não podendo assim tanto, mas…não é cruzar os 

braços, mas nós por muito que tentemos fazer não conseguimos lá chegar. 

E diga-me uma coisa, e costuma incentivar os miúdos a falarem em casa, sobre 

determinados temas… 

Costumo, costumo incentivar, costumo, porque eu acho muito importante o diálogo 

entre o pai e o filho eu penso que seja muito importante para o desenvolvimento deles. 

E esse diálogo aproximaria os pais da escola, parece-lhe? 

Talvez, talvez, talvez, mas como infelizmente não existe… 

Aponta alguns temas mesmo? 

Ponto, especialmente a assiduidade e a obrigação dos deveres escolares. 

[interrupção para ir à porta] 

Pedia-lhe então que desse mesmo exemplos dos temas: são a assiduidade… e a 

realização… 

Dos trabalhos escolares. 

E actividades para os alunos realizarem em colaboração com os pais, é habitual pedir? 

Não, não é. 

E porquê? 

Por experiência, porque eu sei que elas não são realizadas, basicamente é isso. 
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E já observou situações, já me falou um pouco disto, situações em que os alunos 

colaboram espontaneamente no sentido de aproximarem a escola e a família? 

Ah… 

Eu vou-lhe dar exemplos, por exemplo recordando aos EE a data e a hora das 

reuniões…ou conversando em casa sobre a escola… 

Eu sei… mas eu não sei até que ponto… eu quero acreditar que é verdade. Quero 

acreditar. Ou seja eu quando convoco os EE, mando a circular pelo correio, faço-os 

escrever na caderneta e relembro sempre no dia: e não se esqueçam de informar que é às 

seis e meia, cinco e meia, seja a que horas for, haverá uma reunião com os vossos EE. 

Ou seja sobrepõe convocatórias? Porque quando convoca por carta e manda pela 

caderneta está a sobrepor. 

Sim, eu não sei se eles comunicam se não comunicam, sei que depois no dia a seguir 

quando eles aparecem… eu costumo sempre perguntar: então disseram aos vossos pais? 

Sim, mas eles estavam a ver televisão, é esta situação: sim, mas… 

Sim, porque tem muito poucos EE presentes disse-me dois, três, não é? 

Eu acho que o máximo que eu tive foram cinco EE no 1º período. 

E já observou situações em que os alunos esclarecem perante os EE informação 

enviada pela escola? 

Já, já, já. Numa reunião de EE estava a filha e mãe e a filha sempre a traduzir: e agora 

tens de escrever, agora tens de assinar aqui, isto é isto, isto é aquilo… 

Pois, porque como tem as crianças presentes na reunião apercebe-se dessa situação. E 

que tipo de documentos é que são mais difíceis para os pais? 

Vou começar… pois pelos mais difíceis… exacto, que são os mais simples o assinar o 

nome, basicamente é isso. 

E apercebe-se que é a criança, na sua presença, que está a explicar? 

Apercebo-me porque temos uma folha de rosto da acta e eles têm que assinar. E 

efectivamente vê-se: é aqui que tens de assinar. Não, não, é aqui. Portanto…  
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E planos de recuperação, de acompanhamento, registo das classificações? 

Eu tenho em 18, tenho 17 planos de acompanhamento…ah, de recuperação, tenho 4 

repetentes, planos de acompanhamento.  

E nas reuniões, observa, que são as crianças que apoiam os pais na compreensão 

destes documentos? 

Apoiam, mas eu penso que não seja o suficiente, porque quando eu digo vamos ver 

ponto a ponto, vamos ver vamos tentar perceber, assinam, assinam e  já está, ou seja 

quando eu falo em responsabilização porque eu tenho o parâmetro da responsabilização 

do EE portanto não há um esboçar de compreensão, não há pronto. 

 E já teve conhecimento de situações em que os alunos alteram a informação que é 

trocada entre pais e professores de alguma forma? 

Já … (em que ocultam, em que seleccionam, em que omitem) já infelizmente, os pais 

que comparecem às reuniões felizmente não tomam partido de… costumam castigar 

quando há esse tipo de situações portanto não querendo falar em particular mas tenho 

uma situação em que isso acontece, em todas as outras em que isso acontece portanto, 

sabem quem são os filhos e sabem quem eles são e nunca há um querer tirar muito a 

limpo, porque sabem … 

Em que circunstancias é que os alunos conseguem ter acesso… 

Particularmente em processos disciplinares, participações disciplinares que existam, há 

uma desresponsabilização do aluno, que o EE automaticamente sabe que há 

responsabilidade, se recebe uma participação uma advertência uma repreensão registada 

não há surpresa da parte dos pais, quando eu digo pais, nem todos os pais são EE.  

O aluno não tinha explicado o incidente como aconteceu? 

Eu acho, aliás eu não acho, eu sei que (está a pensar em casos…) em casos particulares 

em que tenho essas situações, nunca ninguém veio à escola, nunca nenhum EE veio à 

escola tentar perceber efectivamente o que se passaria, porque o filho teria explicado 

isto assim, assim não, eles sabem que à partida o filho pode reclamar em casa pode dizer 

ah! Mas não é justo, mas o EE felizmente tem apoiado sempre, os que comparecem, não 

há esse problema ou é mentira ou (mas o que eu quero saber é a parte do aluno, se de 
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facto o aluno conta de outra forma?) Conta de outra forma, sem dúvida. (era aí só que 

eu queria chegar já não é só a atitude do EE) Eu tenho uma situação caricata de faltas 

em que o aluno, não sei porquê, devia estar tão nervoso, tão nervoso, mas nem foi 

propositado, em que tinha uma falta a educação física uma coisa assim disparatada e a 

nota tinha tido um cinco, e o pai vinha muito chateado porque não percebia como é que 

o filho tinha tido negativa, só que não era a negativa era a falta, portanto o filho acho 

que disse não sei quê da professora, que a professora era má e que a professora era isto e 

era aquilo, quando na realidade ele tinha tido a nota máxima, foi uma situação muito 

caricata e que pronto… 

E o EE também não soube descodificar o registo? 

Porque não sabia descodificar. Mas nunca veio, nunca veio… (pôr em causa a escola?) 

numa atitude de pôr em causa a escola, nada, nada, nada. Veio saber o que se tinha 

passado com o filho. Não, não isso é a falta, isso é a nota porque a falta está ao lado. 

Mesmo a caderneta quando vai com recados costuma vir assinada? 

Vou-lhe dizer a situação, eu hoje estive minuciosamente a ver as cadernetas, deparei-me 

com as convocatórias para a reunião de EE a última que houve há duas semanas, duas, 

três, estavam assinadas em 17, 18, três estavam assinadas. 

E diga-me uma coisa, considera que a posição que o aluno tem entre a escola e a 

família que lhe permite aceder a… uma parte, pelo menos a uma parte da informação, 

lhe permite influenciar de alguma forma essa comunicação? Pelo menos oralmente já 

me deu um exemplo claro. 

Sabe que eu não sei se sim se não, eu penso que eles têm consciência do nosso papel e 

sabem disso mas eu também não sei se efectivamente… Por correio eu sei que eles 

recebem. (Eles?) Eles os pais, sabem. Agora se eu lhe posso dizer que eles de certeza 

absoluta mostram a caderneta, se é um método eficaz porque até me podem dizer eu 

mostrei e então não assinou? Esqueceu-se. Não sei até que ponto… mas gosto sempre 

de reforçar com a caderneta. A caderneta eu não sei se será um método eficaz e se eles 

conseguem fazer com que a mensagem seja passada. Eles claramente influenciam, 

porque também podem dizer está aqui a caderneta lê ou eu leio terás de comparecer, não 

lhe sei responder concretamente se sim, se não. (Não tem conhecimento) porque eu 

também não sei se eles, no fundo, mostram ou não mostram. 
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E diga-me uma coisa, costuma desenvolver estratégias para evitar que o aluno 

influencie a comunicação? Por exemplo manda a caderneta mas não se limita à 

caderneta para convocar para uma reunião de pais. 

Nesse aspecto, sim porque como eu faço ou tento fazer sempre, isto depois terá a ver 

com as verbas da escola penso eu, eu não posso convocar os EE todos por telefone, não 

me permitem fazer isso, tento sempre fazê-lo por carta, a maior parte das vezes tento ir a 

outros irmãos que eu sei que estão na escola e também terão a reunião no mesmo dia, eu 

não sei se é bem isto que pretende? 

Estratégias para evitar que o aluno de facto tenha uma influência excessiva sobre a 

comunicação. 

Sabe que como são eles que praticamente governam a sua própria vida (os alunos?) sim, 

os alunos governam-se praticamente, ou seja quando eu falo em governar são eles que 

tomam a responsabilidade do pequeno-almoço, do comer ou não comer, da roupa, do 

vestir ou não vestir. É muito complicado eu dizer que eles efectivamente ou que eu 

consiga desenvolver algum tipo de estratégias porque eles muitas vezes andam por aí,  

andam por aí. Basicamente é isso. Os próprios EE por muito que não tentem ou por 

muito que eu tente não sejam influenciados por… nunca consigo fazer isso.  

Até porque os contactos directos não são muito frequentes? 

Não, não são. Não, e não sendo muito frequentes eu conto com o bom senso deles. O 

mínimo que nós conseguimos incutir. 

E depois a par desta influência que o aluno terá, têm também pais… que têm 

dificuldade em ler registos…  

Que não sabem escrever, nem ler. 

Pouco escolarizados… 

Muito pouco escolarizados, os que ainda tentam fazer alguma coisa eu penso mas 

também não gosto de estar a dizer isto de animo leve, mas eu penso que, será mais 

numa perspectiva de pensarem que têm que ter um subsidio, pronto, claro que estão 

interessados em… mas a comunidade cigana, a maior parte vem à escola e vem 

aprender, porque o resto da comunidade não se envolve muito, a parte cigana vem à 
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escola e faz, o resto não e eu também não sei o que é que eles fazem, não sei o que 

fazem na vida, não sei como é que têm rendimento, a maior parte são mães solteiras… 

(mas já não me está agora a falar da comunidade cigana?) não, não das outras 

comunidades, a comunidade cigana é uma comunidade por si muito fechada mas nós 

sabemos perfeitamente como é que funciona, portanto as mães e os pais, os pais nem 

tanto, mas a figura feminina vem às aulas, vem tentar ter alguma instrução mas recebe o 

subsidio por isso e também transmite em casa isso porque depois eu tenho os meninos 

que dizem: não, não a minha mãe vem à escola e o trabalho dela é vir à escola ter aulas 

porque assim recebe o subsidio. Se eles, alunos, não tivessem noção destas coisas todas 

que lhe são transmitidas obviamente pelos EE, se isto não lhes fosse transmitido até 

teriam um pouco de vergonha. O que é que a tua mãe faz? Ah, vem à escola. Isto é a 

profissão da mãe, é encarado como a profissão da mãe, nas restantes comunidades eu sei 

que a figura masculina praticamente não existe, onde existe são famílias mais 

funcionais, quando os EE vêm às reuniões vêm mãe e pai, avó e avô ou tio e tia, mas 

vem sempre uma figura masculina. A figura feminina, na comunidade sem ser 

comunidade cigana e quando eu digo que não é só a comunidade cigana ou extra 

comunidade cigana, pode ser africana ou indiana… há um misto mas geralmente é a 

figura feminina que está sempre predominante e a figura masculina pura e simplesmente 

não existe, não existe ponto final.  

Famílias monoparentais, mesmo? 

Mesmo, mesmo e crianças que andam por aí, que eu não sei onde dormem que eu não 

sei o que comem, é uma ausência completa de valores, de tudo, assim é muito 

complicado. 

E vê essa situação reflectida na escola? 

Vejo, infelizmente, infelizmente, vejo. Eu tenho alunos que vêm rotos, não comem, eu 

ando sempre carregada com comida, vejo... 

É complicado. 

E por muitas estratégias que eu possa tentar desenvolver é tudo muito bonito, mas não 

resulta muito, porque para isso tinha que haver uma intervenção muito, muito profunda 

em todos os aspectos: quer uma situação profissional estável para os pais, quer de uma 

situação emocional também estável para os educandos e não existe. 
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Sim, estou a ver. Eu por mim não tenho assim mais perguntas para lhe fazer, só lhe 

quero perguntar se quer acrescentar alguma coisa a tudo o que me disse sobre a 

relação escola/família e disse-me imenso e sobre o papel que o aluno poderá ter… 

A única coisa que eu quero acrescentar agora reflectindo sobre tudo (exactamente) não é 

um papel tão mau assim, não é tudo negativo, há coisas muito boas, tenho pena 

efectivamente que não haja uma interacção maior, mas por outro lado, provavelmente se 

houvesse a capacidade de entender, a parte dos EE, ou por parte das famílias não 

haveria uma capacidade de absorver tudo, porque a escolaridade não é muita… 

 E mesmo a língua já me disse que não sente… 

A língua também é algo muito complicado de ultrapassar porque o crioulo é complicado 

de entender para quem não o entende simplesmente, ah mas também pelo que eu vi, 

pelo que tenho visto os EE, as famílias que me têm aparecido não são propriamente 

novos, não são novos, não são pessoas jovens (na sua turma?) sim, na minha turma não 

são… eu tenho meninos entre os 12 e os 18 anos quase e mesmo os pais dos meninos de 

12 anos que eu estaria à espera que tivessem quarenta e pouco, não têm, têm 60 is... 

Estes 60 traduzidos para uma linguagem crioulo já devia ter sido aperfeiçoada ou 

deviam ter aprendido um pouco mais, não há esse esforço do EE para tentar comunicar 

e para se fazer entender e para eu também me fazer entender, porque as minhas reuniões 

demoram muito até eu me conseguir fazer entender e entender também. 

Apesar de ter poucos EE? 

Apesar de eu ter poucos EE. Uma reunião a começar às seis e meia eu saio daqui às 

nove. É muito complicado, mas confiam, confiam plenamente em todo o papel que se 

faz aqui, não é por aí. 

Não me quer dizer mais nada a mim? 

Não, penso que está tudo. 

Então resta-me agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade. 

Que haja alguém que pergunte e que se interesse e que isto seja efectivamente estudado.  

Alguém como vocês, porque eu também sou professora, é daí que vem o interesse. 

Obrigada. 
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Data: 30/4/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Directora de Turma (DT7) 

Duração: 29 minutos e 32 segundos. 

Vamos então começar, então como lhe disse esta entrevista destina-se então a uma 

dissertação em mestrado em Ciências da Educação, e a temática é a relação 

escola/família e eu vou começar por lhe colocar algumas questões simples só para ter a 

caracterização dos Directores de Turma que entrevisto. 

Preciso de saber a sua idade. 

Vinte e oito. 

E qual a sua situação profissional? 

Contratada. 

E há quantos anos lecciona? 

Desde 2004. Cinco anos, seis anos. 

E qual o seu grupo de recrutamento? 

520, biologia e geologia. 

Biologia e geologia e quais as suas habilitações académicas? 

Licenciatura. 

Licenciatura, e quantos anos tem de experiência como directora de Turma (DT)? 

Dois, este é o segundo ano. 

Nesta escola, nestes dois anos? 

Não, apenas um. 

 Um aqui. E é DT de que ano de escolaridade? 

7º ano. (Dizia-me a turma?) Turma B. 
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Vamos então passar às questões, nesta primeira fase para saber que tipo de informação 

é que tem das famílias com quem trabalha portanto dos seus alunos, da sua direcção de 

turma e qual a proveniência dessa informação. Que tipo de informação é que procura 

ter? 

Ah, em relação à família, não é?  

Sim, à família dos alunos. 

O agregado familiar, acho essencial, aliás estas famílias são bastante desestruturadas, 

monoparentais, aliás às vezes nem sequer vivem com os pais, é com os avós, mais… 

escolaridade as origens, uma vez que a maior parte não são portugueses, são de origem 

cabo-verdiana… em relação só à família, não é? (sim) é basicamente isto. 

E como é que obtém essa informação? 

Essencialmente com a análise dos registos biográficos dos alunos. 

E são preenchidos esses registos biográficos… 

Não são já as fichas que nos são passadas por DT de anos anteriores, ok? (sim, sim) 

Depois sim, os registos biográficos que entregamos aos alunos na primeira aula e que 

nos preenchem e depois através de entrevistas, reuniões com os Encarregados de 

Educação (EE). 

Essa informação é obtida por via mais formal, o que me está a dizer, e de forma mais 

informal? Obtém mais alguma informação…  

De forma informal através de colegas que tenham sido professores dos alunos em anos 

anteriores. 

E pelo aluno? 

Pelo aluno também mas notamos às vezes que há alguma falta de informação, ou por 

vergonha, ou simplesmente porque não querem transmitir o que realmente se passa, 

porque são situações muito complicadas. 

E como é que qualifica esse conhecimento? É para si suficiente? O conhecimento que 

tem da família… 
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Actualmente suficiente para bom, sim. 

E na sua opinião para a família quais são as fontes de conhecimento sobre a escola? 

Aqui nesta escola as fontes de conhecimento são: através de contacto com funcionários, 

muito contacto com funcionários da escola na portaria com o DT através das reuniões e 

basicamente por aí, não há muito mais. 

E diga-me uma coisa não costumam referir informação que obtém em conversa com os 

alunos, a família? 

Referir como? 

Terem conhecimento sobre o que se passa na escola, o funcionamento da escola na 

sequência de conversas com os educandos, com os filhos… 

Isso referimos, sim, eles referem. Sim, alguma. A comunicação aqui acho que é um 

factor um bocadinho problemático, não há ainda… para já não há o hábito normalmente 

e não há compatibilidade de horários entre famílias e os professores da escola e DT. 

Ah… e acaba por haver algumas quebras, sim. 

Já vamos falar mais da comunicação… mesmo de problemas de comunicação. 

Sim. (não, não, não tem importância, não tem que ter uma ordem, isto é uma conversa, 

pode falar à vontade). É que é uma escola com características muito específicas, e 

tenho-me deparado com dificuldades com que não me deparava noutras escolas (sim 

porque é o seu primeiro ano nesta escola) sim. 

Eu o que lhe estava a perguntar é se os próprios pais quando vêm à escola referem 

conhecimentos que têm sobre a escola por conversas havidas com os alunos? 

Não… raras vezes. 

E diga-me uma coisa parece-lhe que as famílias têm um conhecimento suficiente sobre 

a escola? 

Não.  

Conhecem a escola onde estão os filhos? 
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Não. É assim, a maior parte não, e eu tenho até um razoável número de EE que vêm às 

reuniões, mas… 

Como é que classifica essa frequência de encontros entre… na sua direcção de turma? 

Eu tenho alguma sorte na minha direcção de turma porque cerca de 80% dos pais 

comparecem às minhas convocatórias, quer às reuniões, quer às reuniões individuais, o 

que acontece é que acho que não passa daí, não há grande… Os alunos não transmitem 

muitas informações aos pais, aos EE e nem os pais tentam saber muito mais para além 

disso. 

E diga-me uma coisa, dos 20% que não vêm o que é que os poderá afastar da escola? 

Que factores é que podem afastar os EE da escola? O que é que lhe parece? 

No meu caso acho que são factores que são alheios à escola. (Pois, pois não digo que 

tenham a ver com a escola, factores na sua globalidade) É um desinteresse 

generalizado pelos filhos, pelo que afecta os filhos, pela escola e acho que desvalorizam 

ainda muito a escola, são pessoas sem escolaridade mas que não vêem como factor 

preponderante para o sucesso dos filhos. Acham que os filhos se hão-de desenrascar de 

uma maneira ou outra e não precisam de um percurso escolar de sucesso. 

Em termos de horários, acha são compatíveis? 

Os horários também são algum… um problema mas quando os pais são interessados 

tentam marcar… (outras horas) mas há pais aqui que têm dois empregos saem às 10 

horas da noite dos empregos e realmente assim é difícil mas quando querem quando têm 

vontade tenta-se contornar essa questão e nós professores ficamos para além dos 

horários para os atender.  

Exactamente, os horários de atendimento são flexíveis, para além de terem um horário 

fixo? Disponibiliza outros horários? 

Exactamente. Sim, sim, sim, inclusive em dias que não temos horas lectivas isso tem 

havido. 

E que estratégias costuma utilizar para trazer à escola os EE? Para além dessa 

flexibilização de horário. 
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Muitas das vezes entusiasmo os alunos a dizer que vou apresentar trabalhos, que vou 

apresentar as fotografias das visitas de estudo aos pais, ah… de forma a que os próprios 

miúdos tentem cativar os pais para lhes mostrar, ok? Esta é uma boa estratégia, ok? 

(sim, sim) 

Tem tido resultados? 

Sim, todas as reuniões trago assim um brinde dos miúdos para os pais porque os 

próprios alunos acabam por insistir com os pais, ah… e pronto acho que é basicamente 

por isto a flexibilização dos horários e … 

E os EE participarem em actividades escolares? Para além de verem os resultados dos 

trabalhos dos alunos, participarem em actividades escolares? Já fez? 

Já tentei. Às vez através de entrevistas aos pais, para participarem… tudo bem, mas eu 

acho muito… acho que se prende essencialmente com o horário de trabalho que estes 

pais têm, que faz com que não sejam muito fáceis… qualquer actividade, qualquer 

participação em actividades escolares. 

E que conteúdos é que são abordados nas reuniões entre os DT e os EE? Por partes, 

primeiro nas reuniões colectivas, quais são os conteúdos que aborda? 

Nas reuniões colectivas tem havido informações, e foi muito importante este ano, uma 

batalha que tentámos travar foi o tema da assiduidade porque temos uma elevada taxa 

de absentismo escolar, a questão das faltas, das provas de recuperação depois o facto de 

terem deixado de haver provas de recuperação, pronto, isto foi tudo… o 

comportamento, o comportamento também é bastante falado e é obviamente o 

aproveitamento. Mas incidiu primeiramente no nível de assiduidade, porque é muito 

normal estes miúdos faltarem e atingirem e ultrapassarem o limite de faltas. 

E nas reuniões individuais? 

Nas reuniões individuais já tentei nas primeiras abordagens tentar saber informações 

mais detalhadas da vida familiar, tentar compreender um bocadinho mais os alunos e 

detalhar já o comportamento dos alunos ou seja mais do âmbito privado não gosto de 

expor muito os filhos nas reuniões colectivas então nas privadas sim, informações da 

vida pessoal, da vida familiar e obviamente de assiduidade e de comportamento. 
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Sim, e diga-me uma coisa e nessas reuniões individuais costuma delinear estratégias 

em conjunto com o EE? 

Sim, costumamos delinear estratégias, aproveitei tb o facto de termos sempre os Planos 

de Recuperação e os Planos de Acompanhamento, que davam um ar mais formal que já 

tínhamos ali algumas descrições de actividades, de formas de cooperação, enfim depois 

tento transmitir sempre as datas dos testes, para incentivar o acompanhamento em casa, 

partilho também dados que eles me dizem que desconhecem que são os horários dos 

alunos e tentamos o contacto mais regular, através da caderneta, estas são as estratégias 

que depois daí saem. 

Sim e disse-me uma coisa que me deixou curiosa mostra o horário ou explica o horário, 

estes pais têm dificuldade… o horário é dado no inicio do ano, daí a minha estranheza. 

O que se passa é que os horários são logo dados na 1ª reunião com os EE, perante as 

faltas e nós ao apresentarmos as faltas dos alunos os pais dizem que nesse momento 

desconhecem os horários dos alunos e aqui das duas uma: ou se estão a 

desresponsabilizar do que tem acontecido e dizem simplesmente que não conhecem o 

horário, o que é impossível, ou então pode haver alguma deturpação por parte dos 

miúdos, propositada ou não, mas pronto, lá está a tal falha de comunicação entre alunos 

e pais, EE. (sim) 

E os pais percebem o horário, não têm faci… dificuldade na sua leitura? 

Há algumas dificuldades, e por isso exploro com eles, há algumas dificuldades 

principalmente porque temos pais que não falam português, falam crioulo, e outros 

porque têm dificuldade simplesmente em ler, nas coisas mais básicas ou são 

analfabetos. (sim, sim, está bem) 

E diga-me uma coisa o aluno costuma estar presente nas reuniões com os pais? 

Nas primeiras não, quando, quando já são reincidentes, nos casos de indisciplina, ou 

quando estou a ver que as coisas estão a tomar proporções mais graves, sim,  faço 

questão  que estejam presentes (nas individuais?) nas individuais com os pais, nas 

colectivas não. 

Estão nas individuais quando são problemas disciplinares mais graves…  
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Ou de aproveitamento, qualquer questão que eu acho que se torne, que é mais grave e 

que exige.  

E qual é o seu objectivo quando tem o aluno presente? 

Primeiro, confirmar que a comunicação entre o pai e o aluno é estabelecida ou seja não 

há ali falhas de comunicação. E depois haver uma responsabilização e aquele 

compromisso entre os três: escola, casa e aluno. 

E quando me fala dessa perturbação na comunicação, pode-me clarificar um 

bocadinho melhor? 

Sim, ok. Se calhar para isso eu vou caracterizar um bocadinho os ambientes familiares 

que nós temos. (Fale à vontade) Nós temos casos de alunos que não vivem com os pais 

vivem com avós, os pais ou eles desconhecem quem são ou estão noutros países, os 

avós, são cabo-verdianos, aliás 80%, 85% da nossa população é cabo-verdiana, ok? 

(sim) Então muitos deles falam apenas crioulo e não falam português e logo aí os 

miúdos tentam aproveitar-se um bocadinho dessa situação para chegar a informação 

apenas que eles querem, ok? (sim, sim) Outro factor que também vai perturbar este 

normal funcionamento da comunicação é o facto de serem muitos filhos, são famílias 

muito numerosas, às vezes não são filhos são simplesmente 15 pessoas a viverem numa 

casa (são famílias alargadas) bastante, são os pais sobrinhos, filhos netos ou seja têm 

normalmente uma figura materna, uma avó, uma mãe, uma tia, que acolhe miúdos, 

sobrinhos, a que chamam sobrinhos, que às vezes nem são sobrinhos, são filhos de 

vizinhos, pronto, vários miúdos da mesma idade então torna-se um bocadinho difícil 

para estes pais, ou para estas figuras, para estes EE por assim dizer, assim é melhor, 

estes EE com tantas crianças e a trabalhar bastante, às vezes dois empregos como eu já 

referi, dar conta de tudo e às vezes passam as informações mais importantes passam, só 

sabem que os miúdos andam na escola, qual é a escola, e que todos os dias têm que vir 

para a escola, não sabem horários não sabem a nível de refeições, têm conhecimento do 

SASE porque é o que lhe toca e pronto. Eu estou a ser bastante franca, isto vai ser… Eu 

estou a ser, assim demasiado directa… 

Não, não esteja à vontade.  

Mas é que o conhecimento destes EE às vezes é só acerca do SASE mais nada. 
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Sim, mas eu ia-lhe fazer, ia-lhe colocar outra questão, qual é o papel do aluno nessas 

famílias tão alargadas? Agora já em casa, não sei se terá conhecimento, mas 

responsabilidades que os alunos tenham em casa, como é que o aluno está nessas 

famílias alargadas? 

Tenho, tenho, tenho. Estes miúdos normalmente são os responsáveis pelos mais 

pequenos e mais pequenos, digo a partir dos dois anos de idade são quem os vai levar às 

creches às escolas, muitos dos meus alunos fazem inclusive refeições, jantares e dão o 

jantar aos irmãos mais novos, arrumam a casa e os pais chegam por volta das dez, onze 

da noite do emprego, do trabalho suponho eu, portanto os miúdos são muito 

responsabilizados de tarefas domésticas assim, relativamente a tarefas domésticas e com 

os mais pequenos, levá-los e ir buscá-los à escola, basicamente. 

E que reflexos é que isso tem depois aqui na escola? 

Eu acho, posso comentar o caso de uma aluna que no 1º período sim, notávamos  muito 

cansada e numa reunião com a mãe é que nos apercebemos que ela é que tratava do 

irmão de seis anos, dava o jantar ao irmão, arrumava a casa aliás ela fica já fora do 

horário dela aqui na escola à espera que o irmão saia, são horários diferentes, leva-o 

para casa, dá-lhe banho, arruma a casa, põe o irmãozinho na cama para dormir e só 

pelas onze da noite é que pega nos trabalhos da escola, isto uma miúda de treze anos, 

treze anos feitos agora, recentemente ok? (sim, sim) noutros alunos não noto qualquer 

diferença, já assumem isto como uma parte natural do dia-a-dia. 

E aqui na escola sente que há reflexos positivos ou negativos, mas positivos, sente que 

são mais responsáveis? Responsabilizam-se eles próprios por tratar de matrículas, de 

ASE? 

Não, não, não. Não vejo qualquer reflexo, nem positivo nem negativo, temos tudo e não 

associo a esta parte. 

E diga-me uma coisa as matrículas e toda a documentação são habitualmente os EE ou 

são os miúdos? 

Olhe, eu não estava cá na altura das matrículas (claro, claro, não tem conhecimento). 

E diga-me, que meios costuma utilizar para contactar os EE?  
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Telefone, caderneta e cartas, correspondência. Nem sempre registadas mas explico o 

detalhe, se já souber… (não, não, diga) esta escola tem a particularidade de nós 

mandarmos correio registado e muitas vezes não podemos utilizar este meio porque 

como não estão em casa têm o aviso e não vão aos correios buscar a carta, portanto é 

mais fácil uma carta que não é registada (normal) temos a certeza que chega, não temos 

é nenhum comprovativo, pronto, é um risco que corremos. 

E desses meios todos qual é o seu preferido? 

Telefone. 

O telefone e porquê? 

Porque atendem mais cedo ou mais tarde, atendem, tenho a resposta imediata. 

Tanto toca que alguém há-de atender. 

Com as cartas às vezes somos ignorados. E as cadernetas às vezes também somos 

ignorados. 

Sim, sim. Então fale-me lá da caderneta. Qual é o problema da caderneta? 

Então o problemas da caderneta, por vezes não chegarem as informações às mãos dos 

destinatários, outro problema será até o facto de ser uma mensagem escrita, acho que 

oral é mais facilmente transmitida a este tipo de população que temos aqui. 

Compreendem-na, sente-se compreendida quando fala com as pessoas? 

Sim, sim, sim. Eles compreendem-me melhor a nível oral do que escrito, pronto acho 

que é esse… 

E costuma recorrer ao aluno para comunicar, quer dizer a caderneta já é recorrer ao 

aluno, mas para além da caderneta? 

Às vezes, às vezes, devido aos problemas de comunicação que já referi. 

E que já especificou. E quais são as dificuldades de comunicação, uma síntese, porque 

já mencionou varias dificuldades na relação escola/família, as principais dificuldades? 

Ok, para além da língua, para alem do problema da língua, são pais que falam crioulo e 

pouco percebem português, não percebem os horários e o desinteresse… 
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E diga-me uma coisa costuma incentivar os seus alunos a conversarem em casa sobre a 

escola? Aponta mesmo temas? 

Sim. Em formação cívica e tento sempre que os alunos mostrem os trabalhos, pronto os 

testes tentamos sempre e pedimos a rubrica do EE mas às vezes trabalhos que os deixam 

mais orgulhosos tento que mostrem aos pais, concursos, notícias engraçadas, também 

peço que… fotocopio para eles aliás, para mostrarem aos pais e para porem no 

frigorífico, a estratégia do frigorífico com íman às vezes para os recados e conversar, 

sim. 

E mesmo actividades para os alunos desenvolverem com os pais, actividades que os 

alunos possam fazer com o apoio dos pais? 

Já tentei umas entrevistas, mas em FC, para terem conhecimento das várias profissões, 

para entrevistarem os pais e tentarem saber, não foi muito bem sucedida não teve muito 

boa receptividade. 

E porquê? 

Os próprios miúdos acabaram por não pegar muito por aí, por não explorar muito. Não 

consegui saber muito bem o porquê, isto foi muito no princípio, não sei se agora seria 

diferente. 

E essas actividades parecem-lhe importantes para a relação escola família? 

Sim, sim parecem. Se calhar melhoravam outros aspectos. Facilitavam outros momentos 

de comunicação. 

Sim, e já agora situações em que os alunos de forma espontânea colaborem 

aproximando a escola e a família? 

… 

Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo recordando aos EE os horários de atendimento. 

Isso sim. E quando eles tentam que os pais venham às tais reuniões colectivas, porque a 

professora vai mostrar as fotografias da visita de estudo ou os trabalhos que fizeram na 

geografia, sim. 
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E já observou situações em que os alunos esclarecem perante os EE, até porque já me 

falou do problema da língua e também a baixa escolaridade dos pais, já observou 

situações em que os alunos esclarecem a informação que é enviada pela escola? Ou 

teve conhecimento através dos pais? 

Não que me recorde, não me estou a recordar. 

Fichas de informação… Os alunos… Os pais compreendem bem? Os alunos têm algum 

papel a explicar, o que vai escrito? 

Não observei nada disso, não tive oportunidade. (Só se os pais referissem) Não. 

E já teve conhecimento de situações em que os alunos alterem informação que pais e 

professores trocam entre si? 

Sim, isso sim. 

Pode exemplificar? Pode-me dar exemplos? 

Alunos que trocaram os horários (sim, já me tinha dito) e mesmo de actividades de 

desporto escolar, etc. Sim, já tive também referência de outras notas que os alunos não 

tinham, tinham melhores notas e também já tive inclusivamente casos de alterarem o 

meu horário de atendimento (Sim, sim) que os pais perguntaram-me se tinha alterado. 

E diga-me, e considera que o acesso que o aluno tem à informação, ou a parte da 

informação, lhe permite influenciar a comunicação entre a família e a escola? 

Se for escrita, sim, lá está eu preferir os telefonemas é para eu evitar passar pelo aluno e 

ir directamente ao EE. (sim, sim) Agora tudo o que é escrito pode haver essa facilidade 

por parte dos alunos. 

Mas de que forma, pode-me explicar… recados na caderneta? 

Recados na caderneta, ou então simplesmente não apresentarem a caderneta. 

 E estratégias para evitar essas situações? 

O recorrer ao telefone. (Portanto os contactos directos?) Sim. 

E também já me disse que podem fazer variar um pouco esse controlo por parte dos 

alunos da comunicação algumas características das próprias famílias ou dos EE, o 
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domínio da língua, a escolaridade dos EE… Está a ver mais algum factor que me 

queira indicar e que possa explicar…Esta influência que o aluno pode ter, o controlo…  

E se calhar famílias muito numerosas como eu estava a dizer e os EE terem demasiadas 

crianças a seu cargo e não darem conta do recado. Aliás, os mais velhos é que cuidam 

dos alunos mais novos. E quem é que cuida dos mais velhos? 

E estamos a falar de mais velhos pouco velhos. 

Doze, treze anos, catorze… 

Olhe, respondeu a todas as minhas questões, algumas nem cheguei a colocar, só me 

resta perguntar se quer acrescentar alguma coisa, sobre esta temática, sobre a relação 

escola/família? Sobre o papel que o aluno pode ter, alguma coisa que eu não tenha 

perguntado e que considere importante. 

Não me ocorre nada, isto é uma escola muito particular, já vimos, estamos a lidar com 

factores culturais bastante diferentes dos nossos e uma coisa é nós estarmos a tentar 

combater uma falha de comunicação simples outra coisa é estarmos a combater 

qualquer coisa que está instituída nesta comunidade e que é bem grande. Nós temos 

aqui crianças, alunos que estão a viver cá sozinhos com um tio e que têm uma avó em 

Cabo Verde, uma mãe em Inglaterra e um pai em França e estes miúdos estão em auto-

gestão completa. 

Estou a perceber. 

E quando não são casos assim, são miúdos que vivem com as tais tias, que não são tias 

verdadeiramente, são vizinhas que simplesmente se responsabilizou de ficar com elas o 

que é muito normal. Está… É muito alterada a visão de família como nós vemos, é mais 

global, no sentido de acolherem muito facilmente qualquer pessoa que precise numa só 

casa. E a responsabilidade passa muito por alimentar, vestir ou seja as necessidades 

básicas e pouco mais, como estas pessoas, e agora vou aqui tocar num ponto sensível, 

como estas pessoas sobrevivem sem estudos, mas sobrevivem e isto é uma questão de 

sobrevivência, ah… o que aspiram para os filhos é simplesmente isso, que sobrevivam.  

Está-me a falar de baixas expectativas por parte das famílias? 
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Sim, sim. E essas expectativas não passam pela escola, não estudam? Está bem, falta… 

nós temos um caso de um aluno de 14 anos que desde Outubro que não comparece às 

aulas e os pais estão a par, simplesmente porque ele não quer vir e isto já teve outras 

consequências e foi encaminhado para quem de direito, de facto… 

Claro, claro, mas aconteceu… 

Aconteceu e este miúdo não é Cabo-verdiano, é daqui, é português, mas isto é já 

generalizado a toda a comunidade. Portanto nós estamos aqui a assistir a… sentimo-nos 

às vezes um pouco passivos porque não podemos ser mais activos, tentamos incutir 

novas regras, novas perspectivas nestes alunos mas têm uma vida de facilitismo porque 

só precisam do que é preciso para sobreviver, comer e ter uma casa ou nem isso, pronto, 

e já está, enfim. 

Está bem resta-me agradecer-lhe. Obrigadíssima. 
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Data: 06/5/10 

Local: EBI/JI  

Entrevistada: Directora de Turma (DT8) 

Duração: 38 minutos e 26 segundos. 

Então como lhe tinha dito esta entrevista destina-se a uma dissertação em mestrado em 

ciências da educação da Universidade Nova e a temática é a relação escola/família. 

Vou começar por lhe colocar algumas questões que têm como objectivo traçar o perfil 

do director de Turma (DT).  

Vou-lhe perguntar a idade, uma coisa que não devia mas pergunto. 

Quarenta e cinco, acabei de fazer quarenta e cinco.  

E qual é a sua situação profissional? 

Eu sou efectiva, sou do quadro de nomeação definitiva aqui desta escola. 

Sim, e há quantos anos lecciona? 

Há 19 parece-me, este será o vigésimo se não me engano. 

E qual é o seu grupo de recrutamento? 

É o 420, Geografia, as novas… 

E quais são as suas habilitações académicas? 

Eu tenho licenciatura. 

E quantos anos tem de experiência como DT, aproximadamente, porque é complicado? 

É complicado mas eu acho que nestes anos todos para aí uns 16 anos fui DT. 

E nesta escola é DT há quantos anos? 

Estou aqui há nove, só um ano é que não fui, há 8. 

Há 8 anos que é aqui DT. E este ano é DT de que ano de escolaridade? 
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Sou DT de um CEF, 1º ano, não tem bem uma correspondência mas poderíamos dizer 

que é um oitavo, primeiro ano de CEF, tipo dois, terceiro ciclo. 

Agora um grupo de questões sobre informação que procura ter sobre a família dos seus 

alunos e a proveniência dessa informação. Que tipo de informação é que procura ter 

das famílias dos seus alunos? 

Há uma série delas que são aquelas, padrão, que aparece nos questionários que nós 

fazemos. 

Esses questionários são feitos quando? 

No acto da matrícula, no início do ano, quando nós pedimos para eles fazerem uma 

caracterização, o DT faz sempre uma caracterização mais… enquanto os outros 

perguntam, sei lá as disciplinas de que se gosta, as notas que teve no ano anterior, o DT 

pergunta quantos irmãos é que tem, quantas pessoas é que vivem em casa, quantas 

pessoas é que trabalham, para ter uma ideia. Neste caso, como os pais tiveram que dar 

autorização para eles… houve hipótese de virem antes do ano começar, tiveram um 

bocadinho mais contacto. 

Essas fichas de que me fala são preenchidas por quem? 

São preenchidas pelos alunos e neste caso, neste curso, tem havido, há excepção de dois 

Encarregados de Educação (EE) que eu ainda não consegui contactar, quer dizer que 

ainda não vieram cá, têm sido bastante presentes, porque tem havido assim uma série de 

pequenas questões com alimentação nos dias em que não têm aulas cá, os transportes, 

voluntariamente não vêm muito, mas normalmente respondem quando são convocados. 

E para além dessa ficha e de conversas com os EE, nos contactos que tem, e o aluno? 

Nós aqui quase que estamos com um microcosmos nós acabamos por nos conhecer ou 

são alunos que já foram meus no ano anterior ou então há uma grande passagem de 

informação entre os ciclos, tenta-se que os professores passem ao DT a maior parte da 

informação que têm sobre o aluno. Quando há algum caso em que nós temos assim, 

alguma dúvida também podemos, também temos aqui uma serie de técnicos, por sermos 

uma escola TEIP temos uma psicóloga, uma assistente social que por acaso agora está 

de licença de maternidade, temos o projecto Escolhas que inclusive se pedirmos ajuda 
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eles vão à noite, para ter os pais em casa, nesta turma especificamente ainda não 

precisei de usar esse, mas já utilizei, pedi ajuda ao Escolhas para irem a casa… 

Têm mediador? 

Temos, também recorremos a eles para saber o que é que se passa. Às vezes vemos que 

os alunos há uma semana ou duas que não estão, não é o padrão deles, e pedimos ao 

Escolhas para ver o que se passa, já não é uma coisa pontual e tenta-se saber… (O 

motivo da ausência) mas também há funcionarias que moram aqui no Bairro aqui é 

sempre às vezes até temos informação a mais no sentido em que pensamos assim, é pá 

ele é um aluno temos que o preparar para a vida. Mas às vezes sabemos os handicaps 

todos da família que temos que passar a mão por cima e dar uma palmada. 

E como é que qualifica esse conhecimento que tem? É suficiente? 

Do grupo especial deste ano, sim, tenho um conhecimento bastante… sim. 

E na sua opinião quais são para a família as principais fontes de informação sobre a 

escola? Agora ao contrário para a família? 

A família ouve o que os miúdos dizem mas o problema é que as histórias têm dois 

lados, não é? E normalmente através do DT ou de algum professor é uma fonte mais 

fidedigna, que eles têm, até porque às vezes não perguntam sequer aos miúdos.  

Mas quando há conversas com os meninos, disse-me que tinha os dois lados, quer 

clarificar um bocadinho? 

É que às vezes eles contam, no sentido de que eles às vezes em casa acontece que vão 

fazer aquelas queixas ou vão dizer que aconteceu isto mas … e a versão deles não é 

bem... E às vezes a família se fica só pela versão do aluno especialmente quando há 

algum problema fica mal informada, é preciso depois… a informação deles… eu acho 

que nem é por mal totalmente é próprio: a culpa não é minha, o outro também fez e a 

professora a ele não ralhou. E pronto. 

E quando verifica essas situações como é que… que estratégia é que utiliza para 

resolver? 

Por vezes há uma conversa pessoal, uma espécie de confrontação: olha naquele dia 

lembras-te do que é que foi. Ainda o outro dia tive um aluno que eu a dizer à mãe que… 
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A mãe a dizer: ah, ele hoje só entrava às 10. Não, eu entrava às oito e um quarto com a 

turma dele por isso ele tinha que entrar. Depois chamei o aluno: a que horas é que 

entravas hoje? Às dez. Ai é? Que coisa tão estranha. Ah, pois não é bem assim, eu não 

consegui foi vir a tempo. Às vezes é o confronto perante o EE, outras vezes só 

directamente com o aluno. 

E o EE não tinha conhecimento do horário? 

O EE não sabe ler nem escrever, neste caso. E muitas vezes acredita neles. Muitas vezes 

acha que sim porque se ele disse, e se ele disse é porque é verdade, porque às vezes são 

miúdos de dezoito, dezanove anos.  

Exactamente, exacto, eu percebo, portanto o EE acaba por necessitar do aluno para 

fazer a leitura por exemplo de um horário? É isso que me está a dizer? 

Exactamente e por vezes também são enganados, já uma vez também confisquei uma 

caderneta que estava já toda assinada nas justificações de faltas, a mãe só sabia assinar. 

Aí é preciso sempre um … a fonte mais fidedigna de informação será sempre a escola.  

Um contacto mais directo com o DT. E o conhecimento que as famílias têm da escola 

parece-lhe ser suficiente? 

Não.  

Quer clarificar um bocadinho melhor? 

Estou a falar genericamente, genericamente a sensação que nós temos muitas vezes aqui 

na escola é que funciona como um adolescentário, desde que eles venham para a escola 

às vezes nem sequer têm a noção de que eles entram o portão e não vão às aulas, a 

família já acha, pronto que está tudo, e por tanto, muitas vezes…são confrontados com 

situações e ficam muito admirados porque eles em casa não são nada assim e de repente 

são chamados várias vezes e não percebem porquê como é que o aluno vai chumbar se 

nunca chumbou, sempre foi tão bom aluno, há coisas… há coisas… às vezes eles estão 

um bocado desfasados, sim 

A informação que têm não corresponde à realidade. É isso que me está a dizer? 

Na maioria dos casos é como se fossem pôr a criança num infantário. Quando a pessoa 

vai pôr a criança num infantário em princípio não está muito à espera que a professora 
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dê umas notas e aqui também é um bocado naquilo que cumprem a obrigação. E depois 

aqui também há muitos EE que não têm habilitações portanto também não percebem 

nada, mesmo olhando para uma pauta não percebem nada daquilo dos dois e dos três e 

das faltas e está retido ou não está retido. (sim, sim) aí eu acho que realmente não há 

muita informação. 

E diga-me uma coisa está-me a falar da baixa escolaridade dos EE… 

Uma aceitação mais uma vez daquilo que eles dizem. Porque digo: mas ele não fez. Ah 

mas ele diz que não tem. Ele muitas vezes ele diz que não tem (não corresponde à 

realidade?) e não leva os livros porque ficaram no cacifo. 

E falava-me da baixa escolaridade dos EE… 

Já começa a haver algumas melhorias mas também é … E às vezes eles até têm 

aspiração a que os miúdos façam mais… muitos deles nem o 4º ano fizeram quando eles 

aqui conseguem fazer o 5º ano e o 6º ano já consideram que aquilo… que o filho é 

mesmo esperto ou qualquer coisa assim. (Porque o ultrapassou?) Exactamente e às 

vezes passam essa expectativa baixa para os alunos, ao menos que aprendas a ler e a 

escrever, pois, pois mas está um bocado a mudar essa mentalidade. 

E diga-me outra coisa, já que estamos a falar das dificuldades dos EE em 

compreenderem a informação e em termos de domínio da língua portuguesa? Têm 

alguma dificuldade, não? 

Não sei bem se vou estar muito longe da verdade se disser que pelo menos em 65% das 

vezes, muitas vezes telefona-se para os pais e para as mães e elas falam connosco em 

crioulo (e não se dão conta?) ou um português, pronto… têm dificuldade têm. 

E como é que classifica a frequência de encontros entre EE e DT? Já me disse que este 

ano a sua turma, até comparecem… 

Sim este ano, mas também é assim é muito relativo porque eles são onze, evidente que 

isso aí, digamos que a percentagem de comparência às reuniões é razoável, mas já 

houve anos em que… até do nono ano que as reuniões era eu e uma mãe, sempre. 

E diga-me uma coisa, quais são os factores, que lhe parecem, podem afastar os EE da 

escola? 
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Eu acho que não tem propriamente a ver com a escola, há coisas que tem. Aquela ideia 

que só são chamados quando há problema, portanto já fui lá porque ele fez isto, fez 

aquilo, agora já não vou lá, nem quero saber o disparate que fez. Às vezes aquilo que o 

DT quer nem é isso, é dizer que as coisas… depois por mais que se tente fazer 

mudanças e fazer as reuniões em pós laboral para nós há problemas com os EE e muitas 

vezes não há formas de justificar, eu não posso ir a uma reunião da minha filha, tenho 

que pôr com um artigo 102º e eles ou estão num tipo de trabalho em que o patrão é 

sensível a isso ou então não e muitas vezes não vêm ou então têm uma data de filhos e 

vão só a um mas muitas vezes é o horário. Por exemplo, o único aluno com quem eu 

ainda não falei com o pai, quer dizer o senhor trabalha no aeroporto sai às seis da manhã 

e só chega à meia-noite, quer dizer só se eu for lá visitá-lo a casa, portanto apesar do 

esforço, e agora com esta crise, eles muitas vezes, a maior parte das vezes têm que 

manter o trabalho não querem perder nem um dia de trabalho, nem uma tarde. 

Que estratégias é que costuma utilizar para trazer à escola os EE? 

Eu pessoalmente é fazer essa diversificação e muitas vezes dar até o meu… tele… 

telefone para combinar outra hora, já atendi uma mãe às sete e meia da manhã, (faz 

atendimento fora do seu horário?) até fora do horário de funcionamento da escola se for 

preciso, naqueles casos mais problemáticos, a escola no seu todo tem feito esse esforço 

de chamar e se os pais disserem que se for ao sábado que vêm nós também, nós 

estaríamos dispostos, pelo menos pontualmente, pelo menos uma reunião, o problema é 

que… 

Mesmo assim, é difícil? 

Mesmo assim é difícil as pessoas têm sempre… acabam por ter outras prioridades e 

ainda não perceberam que o estar presente na educação dos filhos tem que ser uma 

prioridade. 

 E os EE costumam participar em actividades escolares? 

É assim, no geral, não. Agora estamos a começar a ter… Ainda o ano passado quando 

foi os jogos Olímpicos fizemos aqui uma brincadeira uma simulação da cerimónia 

inaugural, com discursos e não sei quê, os EE foram convidados a vir. 

E participaram? 
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Talvez uns seis ou sete. No pré não, no pré vêm muitos, nas actividades que há, 

depois… E este ano houve outra actividade para o primeiro ciclo com um protocolo em 

que eles foram convidados, havia uma festa e no fim os miúdos receberam material 

escolar e não sei quê e não sei se foi por dizer que eles no fim levavam material,  

mochila com isto e não sei quê, foi bastante… (a frequência foi maior?) Acho que sim, 

sim e depois foi mais para os meninos que vinham para o 1º ano…nessa altura, 

enquanto eles são mais pequeninos ainda há … depois eles são mais largados. 

Essa actividade dos Jogos Olímpicos era para… estava aberta a qualquer EE? 

Sim, foi mandado o convite. De vez em quando há… agora às vezes no dia-a-dia há… 

às vezes até incluído nas nossas matérias… às vezes o trabalho deles é fazer perguntas à 

família, sei lá… este ano por exemplo fizemos em Área Projecto, uma das coisas que 

nós fizemos foi doce de abóbora, foi o pai de um aluno que tem uma horta que deu a 

abóbora. 

Tem a preocupação que os trabalhos de casa… 

Assim, muitos não, mas eles perguntarem a profissão dos avós, ou como é que era a 

infância… 

Envolve a família nas suas actividades? 

Depende, porque muitas vezes eles nem sabem as habilitações dos pais, nem o nome 

completo, uma coisa que para mim é muito entranha, chegar ao 3º ciclo e não saber se o 

pai tem o 4º ano ou o 6º ou o nono. 

E acha que esse tipo de actividades aproxima a família da escola? 

Sim, foi muito engraçado, o doce de abóbora foi muito engraçado, porque depois todos 

eles levaram uma taça para casa e vieram todos com o recado que tinham gostado e que 

era engraçado fazerem isso na escola e não sei quê. 

Esse tipo de actividades, a família até tem alguma abertura. E quais são os conteúdos 

que aborda nas reuniões entre DT e EE. É melhor separarmos, talvez as colectivas 

primeiro, nas reuniões colectivas? 

É sempre a seguir… há uma ordem de trabalhos, há uma sequência de coisas que se têm 

que fazer e normalmente segue-se essa ordem de trabalhos porque essas normalmente 
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estão relacionadas com a avaliação e portanto segue-se essa ordem. As outras (as 

individuais) depende um bocado do motivo porque convoquei ou saber por que é que o 

EE compareceu. É tudo um bocado, a maior parte das vezes é sempre ou notas ou 

comportamento. (Aproveitamento ou comportamento) Às vezes pode surgir um EE para 

dar uma informação adicional, qualquer coisa que surgiu, mas isso são casos muito 

pontuais.  

Nas colectivas a ordem de trabalhos por norma é então sobre avaliação? 

Sim, temos informações, o problema das faltas, os exames, mas normalmente as 

colectivas são na sequência da reunião de avaliação e por vezes lê-se bocados da acta 

da... e ainda se diz o que é que os professores acharam que era no geral a turma em 

termos de comportamento e aproveitamento, mas essas reuniões habitualmente são 

sempre relacionadas com avaliação. 

E diga-me uma coisa, no atendimento individual é habitual delinear estratégias sobre a 

vida escolar do aluno em conjunto com o EE ? 

Sim, ainda agora a semana… nesta semana, segunda-feira recebi duas EE e estão outros 

para a semana, caso pontuais que estão agora a surgir problemas de assiduidade e 

especialmente no curso CEF é um bocado complicado os alunos que estão neste 

momento com aproveitamento e estamos a ver se neste forcing final se eles não perdem 

o trabalho de um ano… 

E pode-me exemplificar estratégias que de facto sejam comuns... 

Houve umas permissões que eu dei para umas justificações que eu dei, dias e horas 

especificamente e era só o EE assinar, porque apesar deles serem CEF têm um 

determinado numero de faltas para dar, mas depois o estatuto do aluno diz que por faltas 

justificadas o aluno não pode chumbar e então vamos lá ver olhando aqui para o 

panorama qual é o dia em que nós podemos… mesmo eu sabendo que o EE não sabe 

onde é que o aluno estava, mas pronto houve assim uma permissão de uma justificação 

de faltas, e há alunos que pelo menos uma vez por semana telefonava para o EE: olhe 

tem vindo, não tem vindo. (contactos mais frequentes e previamente combinados, 

então… Sim.)  

E diga-me uma coisa o aluno costuma estar presente em reuniões com EE? 
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Depende do que a pessoa pensa, este ano já me aconteceu não estar alunos e eu achar 

que o aluno deve vir e pedir para o aluno vir (está-me a falar das colectivas ou das 

individuais?) das individuais, das colectivas, não. Do atendimento. Já tivemos este ano 

casos que estavam a começar a haver problemas de comportamento e os alunos foram 

alvo de suspensão. Um deles eu só sabia… telefonaram-me para casa a dizer olha ele 

vai ficar em casa. Eu telefonei para à mãe: olhe ele amanhã não vai para Paços de 

Arcos, não sabia quanto dias eram porque eu não tinha o documento à minha frente, na 

2ª feira eu telefono. Só que eu só na segunda-feira é que tenho hora de atendimento às 

10 horas, antes disso já estava aí o pai e a mãe, tomaram logo eles a iniciativa de virem. 

E nesse caso por exemplo a estratégia foi o aluno estar presente e foi também chamar a 

professora que tinha feito a participação e foi confrontado, todos foram confrontados e 

depois o aluno pediu desculpa aos pais e à professora e reconheceu que de facto o 

comportamento não era… Mas há outras situações em que o aluno não está presente, 

pronto, dependendo daquilo… 

Mas quando está, tem alguma motivação especial? Pode-me clarificar, que motivos é 

que a levam a convocar o aluno? 

Essa questão de confrontar, para os pais perceberem que eles às vezes, eles são filhos 

mas também mentem como os outros jovens. Outro, o outro dia que dizia que estava 

muito chateado e que já não ia às minhas aulas, dizia que eu tinha dito que já estava 

chumbado, que tinha dito à frente de todos e não sei quê. Tive que o chamar. Como é 

que foi? Onde é que foi essa nossa conversa? Quem é que estava lá? Ah estávamos nós, 

pois, mas não foi isso que foste dizer à tua mãe, às vezes os pais também precisam de 

saber e eles próprios de saber que nós estamos atentos que não podemos deixar os pais 

acreditar em tudo o que eles dizem e pronto nós também podemos errar (claro) a 

motivação é mais nesse sentido porque há necessidade de confrontar as partes e de eles 

ouvirem a versão dos adultos em relação aos acontecimentos. 

E que meios é que costuma utilizar para contactar os EE? 

O mais frequente e eficaz é o telefone porque… e a carta. Mas já deixei de enviar 

registada, porque muitas vezes em alguns destes bairros as caixas de correio estão 

danificadas portanto às vezes o carteiro nem o aviso de recepção lá deixa, e quando 

deixa as pessoas chegam tarde a casa e vem para trás. Portanto, nós aqui já só aquelas 

coisas que são oficiais, que temos que ter uma prova é que vão… se não vão em correio 
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normal que há mais hipóteses de chegar. Mas a melhor forma de… o que tenho usado 

mais este ano é o telefone. O meu, o da escola. 

E a caderneta? Costuma recorrer à caderneta? 

Neste caso, este ano, com estes alunos especificamente, não. 

E porquê? 

Ah… porque quando eu tenho que contactar mesmo que seja para dar uma boa notícia, 

gosto que a coisa seja imediata e que seja uma coisa mais pessoal e a caderneta às vezes 

demora muito tempo até o recado ir, até a caderneta vir assinada, depois a caderneta fica 

no cacifo e depois vão ter aulas fora da escola. Nos outros anos tenho usado, inclusive, 

neste ano não, às vezes até não como DT, como professora, pedir para mandar um 

recado, mas eles não têm ainda muito aquela não sei como lhe chame, aquela politica, 

aquela ideia, de que a caderneta é um meio privilegiado, depois esquecem-se, perdem a 

caderneta… (não está sempre presente nas aulas) apesar de ser obrigatório está no 

regulamento interno, mas às vezes já é outro problema, às vezes estamos com um 

problema, pedimos a caderneta, o aluno não tem, já é uma falta de material, já 

começamos a agravar os problemas, pode até ser errado da minha parte, mas como DT 

então ou carta ou telefonema. (Ou telefone) 

E diga-me uma coisa costuma recorrer ao aluno para comunicar com o EE? 

Sim. 

E de que forma? 

É assim, eles são todos já mais ou menos crescidos. Eu costumo ter sempre direcções de 

turma de nonos que às vezes, ah… agora: olha, tens que dizer ao teu pai que tens de tirar 

fotografias, preciso de uma fotografia para fazer um novo passe. Eu dizer assim aquelas 

coisas: atenção que estamos a ter aulas extra, às vezes pergunto: é preciso mandar novo 

papel? E eles: não.  

E cumprem e informam? 

Sim, sim. (Não tem tido problemas?) Não, o EE pode nem perceber a 100% porque é 

que tem que fazer um novo passe. Mas a DT disse que era para trazer uma fotografia 

para fazer um novo passe, pronto e os recados vão chegando. 
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Chegam. E quais as dificuldades de comunicação que encontra? Uma síntese porque já 

me falou de algumas dificuldades na comunicação escola/família. 

É, é, é a família neste… se calhar é duro aquilo que eu vou dizer mas nesta…a família 

como entidade está numa crise que pensa: a escola é um sítio para os pôr, tem ideia que 

é importante mas não investe a transmitir essa ideia de que só com a escola é que eles 

vão conseguir ter outra vida um bocado diferente, e acabam por desvalorizar. Se calhar 

há aí uma festa no Bairro, vão todos, não vão trabalhar e vão todos e há uma reunião na 

escola e não vêm, porque às vezes as pessoas, pronto as prioridades são um bocado 

relativas, não é? (sim) 

E diga-me, já me falou um pouco disto mas mesmo espontaneamente já observou 

situações em que os alunos colaborem a aproximar a escola e a família? Já me disse 

que eles são capazes de dar recados e que o fazem, mas da parte deles já observou ou 

já teve conhecimento de situações…  

Não sei se isso será em relação àquilo que me está a dizer, o que eu vou dizer mas às 

vezes acontece eu estar a dar um recado e eles dizerem: oh professora telefone lá ao 

meu pai, explique lá isso melhor ao meu pai…isso também às vezes tem acontecido. 

E porque é que acha que eles pedem para ser a colega a explicar… 

Às vezes são mais coisas que implicam, por exemplo eles terem que ficar para além do 

horário normal ou que envolva dinheiro, por exemplo agora os meus estão sem passe de 

comboio, têm que levar dinheiro para comprar… o comboio. Os pais já sabem mas 

depois esquecem-se que eu disse que não sabia por quanto tempo é que isto ia acontecer 

(sim, sim) então pagaram duas semanas e agora ontem começaram a reclamar e alguns 

pediram: oh stora telefone lá a dizer que… 

Pensa, só para clarificar, que se calhar estou a entender mal, que os pais poderão pôr 

em causa aquilo que os miúdos estão a dizer? Se forem só eles a dizer? 

Também. Também. Especialmente quando eles saem às 5 horas para irem buscar os 

irmãos e depois eles dizem afinal eu hoje tenho aulas até às 6 e meia e apesar de uma 

pessoa ter dito, uma coisa é ter dito, eles disseram na reunião: ah, está bem. Mas 

depois… (precisam da sua confirmação) Às vezes precisam da minha confirmação. 
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E diga-me uma coisa, miúdos que recordam aos pais horários de atendimento, ou que 

conversam em casa sobre a escola… 

Às vezes já tem acontecido eles virem a uma hora um bocadinho errada: ah, mas ele 

disse-me que era hoje às 10. E não é bem às dez, é só às dez e cinquenta, quer dizer... 

Sem ser por mal. Às vezes acontece. E também já tem acontecido: diz lá à tua mãe que 

preciso muito de falar com ela, que venha cá na segunda, na terça, conforme o dia de 

atendimento. E a pessoa esta cá.  

Eles também colaboram? 

Sim, sim. 

E situações em que os alunos esclarecem perante os EE informação que é enviada pela 

escola? Estou-me a lembrar por exemplo das fichas de informação de avaliação, dos 

registos de avaliação… 

À minha frente não, já aconteceu eu estar a explicar na reunião o que é que aquilo 

significa, de os miúdos estarem a explicar, não, nunca presenciei. 

E mesmo informações sobre faltas que envie para casa, sobre visitas de estudo… Se  os 

meninos explicam lá em casa, não… 

Acho que às vezes explicam, sim. 

E já teve conhecimento de situações em que os alunos alteram informação que pais e 

professores trocam entre si, para além desses mal entendidos orais, outro tipo de 

situações em que eles possam alterar de facto. 

Eu já apanhei faltas, justificações de faltas em que a assinatura é falsificada, não sei se 

se refere a esse tipo de coisas? (também, oralmente já me expôs situações) e já vi estar a 

olhar, o tal que vi que já tinha a assinatura até ao final do ano tudo preenchido e depois 

o aluno preenchia e já vi situações em que me levou a dúvida e já vi inclusive um aluno 

que foi apanhado à janela a copiar a assinatura. Assim outro tipo de coisas muito mais, 

não é bem mais graves, mas vamos imaginar vamos a uma visita de estudo é para trazer 

8 euros e ele acrescentar um, não. Porque também poderia ser uma, eles enganarem… 

(sim, podia, também, também) 
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E diga-me uma coisa, considera que a posição que o aluno tem entre a escola e a 

família lhe permite influenciar de alguma forma a comunicação que se estabelece, entre 

a escola e as famílias? 

Ele é mais privilegiado, ele é mais privilegiado, além de que às vezes não se fala muito 

mas quando se fala ele diz que é assim, é assim. Às vezes há professores que são 

confrontados com coisas que os pais vêm: ah, mas ele disse não sei quê, pois mas não é 

nada disso, não é. Portanto eu acho que eles são privilegiados, se os pais acompanharem 

todos os dias, eu acho que também dá para perceber quando eles estão a fugir à verdade, 

mas eu acho que eles têm… e eu até acho que deveriam ser eles a dizer: correu mal, 

correu mal, fui para a rua, a nota foi boa ou estou com dificuldades nisto. Eles 

deviam…têm um papel importante para o bem ou para o mal, mas têm. 

E diga-me uma coisa, já me apontou algumas estratégias para evitar que eles 

controlem de alguma forma a comunicação, de forma negativa, ou que alterem a 

informação que é transmitida, falou-me dos contactos directos, de falar depois com o 

EE e do confronto do aluno com a situação, quer-me indicar mais alguma estratégia 

que utilize para evitar que o aluno controle de facto, estratégias que evitem que o aluno 

altere de facto essa comunicação. 

Passa sempre pelo contacto mais frequente, não me lembro de outra coisa que… 

E diga-me uma coisa, em termos da relação que estes miúdos têm com os pais, e do 

controlo parental, parece-lhe que estes pais têm autoridade sobre os filhos? 

Posso responder nim? (pode, pode responder o que quiser) uns têm, outros nem por 

isso, porque muitas vezes se ouve: já não sei o que é que lhe hei-de fazer, diga-me lá o 

que é que eu hei-de fazer? (os pais?) Sim. Às vezes já não sabem bem o que hão-de 

fazer porque às vezes há pequenos sinais de que se não dá conta e depois já vai assim, 

um bocadinho… temos alunos que vêm para a escola todos os dias e que não vão a uma 

única aula por exemplo. E às vezes perguntam: e o que é que eu faço? Nós não temos 

nenhuma solução. Depois, alguns têm uma autoridade que eu diria normal, da relação 

que é estabelecida é evidente, não quero que pense que temos aí uns alunos muito 

esquisitos ou só estranhos, não, temos famílias que… Depois há uns outros que actuam 

com uma autoridade pontual e violenta. De vez em quando também há pessoas que 

ainda pensam que a melhor maneira é duas ou três vezes por ano dar uma grande tareia 
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e que… e depois entre um acontecimento e outro as coisas vão-se acumulando, e às 

vezes são pequenas coisas também temos isso. 

E há pouco disse-me que até a propósito de alterações de horários os alunos vão pôr 

irmãos mais novos a creches… 

E vêm, sim. Temos alunos que só entram às dez, mas às nove horas já estão aí porque 

têm que trazer os irmãos do 1º ciclo que entram às nove. 

E diga-me uma coisa para além dessa tarefa de acompanharem os irmãos mais novos à 

escola estes alunos, têm conhecimento que estes alunos têm outro papel em casa, ou 

têm outros papéis em casa? 

Há muitas meninas, há muitos que não fazem nada, há muitas meninas que são 

verdadeiras donas de casa porque se a mãe sai às cinco da manhã e sai às nove e depois 

vai para outro emprego e para outro e para outro, temos casos até de alunas que vivem 

só com o pai ou com a mãe, ou assim, em que as refeições, as roupas e essas coisas 

todas estão a seu cargo, mas mais as mais velhinhas. Não tanto só aquilo que lhes diz 

respeito a elas mas também em relação aos irmãos mais novos, têm irmãos bebés. 

Tarefas mais domésticas?  

Sim. Às vezes acompanham, normalmente acompanham, mais nas férias, acompanham 

as mães que trabalham nas limpezas, e eles também vão, porque às vezes o que a mãe 

tem para fazer é uma determinada tarefa e assim vem mais cedo. 

Sim, e diga-me uma coisa e que reflexos é que têm essas tarefas que depois esses 

miúdos têm, nota algum reflexo depois na escola? 

Nós … 

Nas atitudes perante a escola? 

Para alguns dá-lhes mais responsabilidade, aquela ideia que realmente não vão ficar aí a 

brincar porque vão para casa e porque sabem que custa. E ficam com mais 

conhecimento do que, especialmente a mãe, passa a trabalhar, mas a grande maioria 

anda na boa vida. Ainda há, até meninas que nem a cama fazem. 
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E diga-me outra coisa, ainda a propósito destas tarefas, estes miúdos costumam eles 

próprios, aqui na escola, responsabilizar-se por fazer matrículas, estou a lembrar-me 

do ASE por exemplo, fazem isso? Não? São os pais que vêm? 

Não. São eles e depois volta para trás porque não vem o papel, às vezes há miúdos que 

andam três dias para trazer uma renovação de matrícula, porque esquecem-se… Nós 

bem lá pomos a marquinha. Eu não sei números, mas sei lá 60%, 70% dessas matrículas 

são eles próprios. Aliás também há uma política de que muitas vezes até no último dia 

de aulas ou até na última aula que têm de formação cívica fazem logo com o DT, para 

depois só irem os papéis para casa para assinar. 

E tratar do ASE, subsídios, são eles também que se responsabilizam por essa 

documentação? 

Agora mais, antes vinham bastante mais os pais, mas agora mudaram as regras e este 

ano muita gente que tinha escalão A e agora… porque vem logo a declaração da 

segurança social, em relação ao abono e é aquele escalão em que eles estão metidos. 

Antes, não, vinham trazer o papel da renda, de não sei quê. Mas para o SASE ainda é 

dos sítios em que eu vejo mais EE a vir. 

Olhe eu por mim terminei, não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa ao que foi 

dito… 

 Realmente esta escola está numa área urbana com bairros de reinserção mas também 

não quero que fique com a ideia de que… há coisas que estão mal, mas nós temos um 

bocado a noção, temos bastante noção da vida deles e só para reforçar aquela ideia à 

bocado da autoridade outra coisa que nós vemos que não há muito, também não há 

muita presença. Os pais passam muitas horas fora. Já me tem acontecido fazer… ou ter 

aqui actividades e venho às onze horas da noite, onze e meia e eles estão na rua (sim) 

mas aí esse é outro problema que eu noto, mas esse é a outro nível, não haver controlo 

nas horas de deitar, estão muitas horas a ver televisão ou no computador e depois ao 

outro dia vêm com muito sono as implicações disso estão a outro nível que não estão 

aqui neste estudo. (sim, sim) 

Está bem. Agradeço.  

Nada. Espero que seja útil para alguma coisa. 
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Foi útil certamente. Obrigadíssima. 
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ANEXO IV – Brochura sobre o agrupamento de escolas 
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ANEXO V – Documento com recomendações aos encarregados de 

educação sobre o seu envolvimento na vida escolar do aluno  
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ANEXO VI – Ordem de trabalhos para a reunião de encarregados de 

educação de Janeiro  

 

 

 

  



175 
 

ANEXO VII – Ordem de trabalhos para a reunião de encarregados de 

educação de Abril  
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ANEXO VIII – Ficha biográfica do aluno  
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