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Entrevista à Sra. Diretora! 

 
Estamos à conversa com a Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da 

Serra, Professora Marta Gonçalves, com o objetivo de a conhecer melhor profissional e pessoalmente. 

 

Há quantos anos trabalha nesta Escola?  

Já estou nesta escola há cinco anos, mas já cá tinha estado em 2007, durante dois anos. 

 

Quando e onde começou a dar aulas? 

Comecei a dar aulas em 2002, em Oleiros. 

 

Quando decidiu ser professora, sabia exatamente em que consistia a profissão? 

Sim, porque tive muitos professores que me serviram como exemplo, principalmente, como trabalhar 

com crianças. 



 

Quando surgiu o sonho de ser professora? 

Ao longo dos meus estudos, tive alguns exemplos de outros professores, e foi com eles que fui 

aprendendo. 

 

Que disciplinas já ensinou? 

Já ensinei Matemática, Ciências Naturais, Estudo Acompanhado, Área de Projeto, Formação Cívica, 

mas as principais são mesmo Matemática e Ciências Naturais. 

 

Que funções já desempenhou nesta escola? 

Já fui Coordenadora de Departamento, Diretora de Turma, Subdiretora e, agora, Diretora. 

 

Defina com três palavras as melhores experiências que aqui teve.   

Trabalho, amigos e ambiente. 

 

Como conseguiu chegar ao cargo de Diretora? 

Estou no Agrupamento há cinco anos. Quando cá cheguei, fui Coordenadora de Departamento; depois, 

fui convidada pelo então Diretor para Subdiretora. Posteriormente, como o Diretor necessitou de 

rescindir contrato e saiu do cargo, eu fiquei como Presidente de CAP. No ano passado, fez em outubro, 

um ano, concorri então para Diretora. 

 

A sua família apoiou-a na sua decisão de ser Diretora? 

Sim. 

 

Gosta de trabalhar com as condições que esta Escola oferece?  

Sim, a escola tem boas condições para trabalhar. 

 

Qual foi o melhor momento que a sua experiência como Diretora lhe proporcionou? 

 Todos os momentos são bons e todos os momentos são uma aprendizagem. Acho que não há assim 

um muito específico. Todos são uma aprendizagem, são sempre momentos novos e estão sempre a 

surgir desafios e vão todos eles ficando marcados para uma nova construção. 

 

Quais as maiores dificuldades que encontrou nas funções que agora está a desempenhar?  

Uma delas era a pouca experiência neste cargo, que exige muito tempo, muito trabalho e muita 

pesquisa. 

 

Que mudanças gostaria de fazer nesta Escola? 

Há sempre mudanças a fazer, todas elas para o bem dos alunos. Tudo o que envolva a qualidade das 

aprendizagens dos alunos deve ser sempre uma mudança prioritária. 



 

Os funcionários e os professores desta Escola colaboram consigo no trabalho que faz? 

Sim, se não fossem os professores e os funcionários, não era possível a escola estar como está e tudo 

se encontrar operacional. Ter o apoio de todos é uma grande vantagem. 

 

E assim terminamos esta entrevista com a Professora Marta Gonçalves, Diretora do Agrupamento.  

Resta-nos agradecer a colaboração e desejarmos felicidades no desempenho do seu cargo. 

 

Entrevista realizada por: Bruna, Laura, Íris, Leonor e Diana. 

 


