
Angelina Saraiva Análise do Portfolio 2002-2003

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessão 1 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

[p. 3] A primeira aula de Supervisão I levou-me a reflectir sobre a Freq de 1 CCF O s/ auto-conheci/o Aceita q o contexto de
m/ vida profiss e o facto de me encontrar hoje, aqui, na ESE a explica a s/ matrícula formaç em q está inse-
frequentar este curso [cont em  2.1.] e a s/ vida profiss rida a vá ajudar a com-

Aula de 1.2. Auto-supervisão preender-se profissio-
12-04-2002 1.3. Intervenção (relação com o outro) nal/

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

2 págs  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 2]

- Ver o máximo            - ≠ sabe tudo                - "Artistry"
- Reflectir                                                            - ñ à solidão
- Ajudar                                                              - Observação
- Partilhar                                                        - Organização
- Orientar                                                        -  Agrupamentos
- Curricular                                                    - Direcção
                                                                          - Escolha de manuais

- Relações
Inter-pessoais
Intra-pessoais

[cont de 1.1.] Durante mt tempo, p/a mim, Supervisão era inspecç Conceito de Supervi-
e sp q ouvia este vocábulo lembrava os inspectores q passaram são: Interpreta o conceito
pela m/ sala de aula. Apesar de guardar boas recordaçs dessas Inspecç         um campo de Supervisão e espe-

 visitas e de ter encontrado px competentes e justas, ñ era "papel" mt + vasto q ajudará Gosta de ser prof ra q a reflexão sobre o
q eu me visse a "representar". a compreender melhor Ñ gostaria de ser ins- mm a ajude a compreen-
Feliz/ q o conceito actual de Supervisão ñ corresponde a ins- a s/ profissão pectora der a s/ carreira profiss
pecç e, pelo "brainstorming" realizado nesta aula, percebi q 
abrange 1 campo mt vasto q certa/ me irá ajudar a compreen-
der melhor certos aspectos da profissão q "abracei" por vocaç 
há já 2 décadas.
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

Apresenta um poema sobre a construção do seu pp portfolio, na 1ª sessão de apresentação dos portfolios aos colegas e à formadora

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Contexto:

Análise do Portfolio                                                Angelina Maria Oliva de Sousa Saraiva                                    Ano Lectivo 2002-2003

Portfolio paginado, apresentado sessão a sessão, cronologicamente, sem datar a realização das reflexões

CATEGORIAS

Com 1 esquema resultante de um "brainstorming" sobre o conceito de Supervisão

SUPERVISÃO
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Angelina Saraiva Análise do Portfolio 2002-2003

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 2 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

Aula de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

13-04-2002  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
3 págs [p. 4] Nesta aula, frente a frente, aconteceu 1 animada conversa Gostou da estratégia Aceita a estratégia de

orientada pela formadora de formaç apesar de se formaç 
O tema proposto fooi o seguinte: "Metáforas pa/ o Supervisor sentir cansada e c/ fo-
do n/  estágio e descrições q simultanea/ iam sendo explica- Metáforas explicadas me, no final da aula
das"...mts metáforas e descriçs...explicadas: [lista das metáforas 
q foram apresentadas sem qq comentário pessoal         o q faz +
adiante] [cont na p. 6]

[cont de 4.1.] [p. 6] Metáfora...metáforas...e + metáforas...

No final desta aula estava verdadeira/ cansada...várias horas a
ouvir falar no mm assunto...a hora tardia a q terminou...hora de
almoço

  M/ + tarde, bem instalada em m/ casa e reflectindo sobre o q ou-
vi, dei por mim a pensar q afinal até foi agradável recordar o Inter-relaç entre mo- Gostou de reflectir so- Compreendeu a estra-
passado. P/a compreender melhor o presente é útil reflectir so- mentos do passado e bre o passado e tentar tégia de formaç e as 
bre o passado e ser capaz de analisar, à distância, aquilo q vi- do presente compreender a s/ vida s/ vantagens realtiva/
vemos e o q representa na n/ vida. profissional à reflex sobre as PP e
Sobre as metáforas apresentadas, apesar de haver algs mágoas o s/ sentido na profiss
fundamentadas n1 senti/o de injustiça, autoritarismo exagerado Metáforas e estilos de Compreende algs me-
e alg incompreensão, a maioria dos profs estabeleceu c/ os supervisão opostos táforas + negativas m/ Aceita q nem tds te-
orientadores...uma boa relação, baseada na amizade, respeito, salienta q imperou 1 nham a mm perspecti-
ajuda e colaboraç. descriç de boas relaçs va positiva da relaç en-

[formaç inicial] Descreve o s/ estágio e a relaç c/ a supervisora... supervisivas tre estagiário e orienta-
Com + de 30 anos de trab docente, tds no 1º ciclo,entregava-se dores, c/o aconteceu
"de alma e coraç" aos s/ meninos q, para ela, eram os melhores no s/ caso
de td a escola. Nós, estagiários, éramos os s/ "outros meninos" Relaç empática e de 
a quem ajudava e orientava, em tudo e c/ tudo o q tinha ao s/ ajuda no s/ estágio
alcance. Foi alguém q me ajudou mt a crescer c/o pessoa e c/o
prof/educadora. Canç de José Cid p/a
Ao querer encontrar outra metáfora c/ q a pudesse  comparar descrever a actuação Compara as + valias do

  apenas conseguia lembrar-me de "ontem, hoje e amanhã" pq era da s/ orientadora c/o s/ estágio e as dos ou-
c/ esta perspectiva q ela nos transmitia td o q sabia sobre a vi- a de alguém q ñ sepa- tros, privilegiando o s/
da e a educaç. Entendia q o presente só fazia sentido qd se co- ra o passado, o presen-
nhecia o passado e se vislumbrava o fut. ...no tempo em q mts co- te e o futuro

Contexto: "Metáforas"
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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legas de outros grupos...se consumiam à procura de "bonecos e Estágio = a enfeitar a Critica algs estágios
bonequinhos", "coisa e coisinhas" p/a "enfeitar" as aulas, ela sala de aula nos quais só interessa- Aceita critica/ os está-
dizia-nos q o + importante era conseguir "mt uva e pouca par- vam os materiais gios dos outros
ra"...a qualidd era mt + import do q a quantidd. Supervisora: 1 mãe, 1
Por td isto ñ é difícil compreender q p/a mim foi verdadeira/ 1 amiga e 1 exemplo
mãe, 1 amiga e 1 exemplo a seguir.
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[p. 5] No fim da aula a formadora ...esclareceu dúvidas sobre o Instrumento de avaliaç Interpreta o conceito

Portfolio Reflexivo q será o instumento de avaliaç desta "ca- exige honestidd e re- de portf passado pela
deira", solicitando a tds mt honestidade e capacidd de reflexão flexão formadora
[cont em 2.2.]
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 3 1.1. Autoconhecimento
[cont de 2.2.] Este gosto [por metáforas] já eu reconheço em mim

Aula de há mt tempo. Nunca gostei de vocábulos mt complicados e di- Metáforas facilitam a Gosta de usar metáfo- Identifica-se c/ o uso
19-04-2002 fíceis, utilizando - qd as "encontro" - metáforas, tt na m/ vida comunicação se bem ras na s/ vida pessoal das metáforas p/a faci-

pessoal c/o profissional. As metáforas facilitam mt a comunicaç contextualizadas e profiss litar a comunicaç
2 págs desde q bem contextualizadas. [cont em 2.2.]

[cont de 2.2.] Sobre o modo c/o os vários els do grupo leram o tex-
to, eu revejo-me + na S e na I.
C/o a S, sou obrigada mts vezes a ser "preguiçosa" As 24 horas Identifica-se c/ a leitu-
do dia são escassas p/a td o q há a fazer e qd leio um texto, ime- ra de algs colegas
diata/ sublinho, tiro notas e por fim resumo.

  C/o a I, mts vezes acontece q n1 2ª leitura eu só leio a(s) parte(s)
q achei + interessante(s) ou + enriquecedora(s) p/a a m/ vida 
profissional ou pessoal. [cont em 2.1.]
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra) Gostou da forma c/o 
[p. 7] A aula foi conduzida de 1 forma...inteligente e motivante a aula foi conduzida ao

Estava à espera ...de 1 aula monótona, em q 1 apresentaria as contrário das s/ expec-
ideias do texto segundo os s/ pps saberes e as s/ experiências. tativas

Contexto: Análise e interpretaç do texto de Sá-Chaves "São metáforas, senho-
res - a construç do conhecimento pela (des)construç dos sentidos" retirado CATEGORIAS
do livro Formação, conhecimento e supervisão" DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Afinal a formadora "deu a volta" a tudo isso e, começando por Lingg metafórica p/a
falar e questionar sobre o título, conduziu mt bem a sessão. descrever a estratégia
O tempo passou depressa, a aula foi "leve" e ao mm tempo ins- de conduç da aula
trutiva.
Tenciono ler o texto hoje analisado, m/ c/o ainda ñ me foi possí- Confessa q vai reflec- Interpreta o q ouviu
vel, só posso reflectir sobre o q ouvi. tir apenas sobre o q
Uma colega afirmou q o texto a fez compreender q gosta de usar ouviu pq ainda ñ pode
metáforas. [cont em 1.1.] ler o texto

[cont de 1.1.][p. 8]  ...fiquei a pensar: "E o texto q o m/ grupo vai Auto questiona/ leva Propõe-se reler o tex-
analisar? Será q vai ser utilizada a mm estratégia?" Preciso de à acção reflectida to p/a melhor reflectir
o ler nova/ e de reflectir melhor sobre as ideias aí abordadas. Gostou de conhecer sobre o s/ conteúdo
Apesar de ser 1 texto um pouco "denso", gostei de conhecer as as ideias de Schön
reflexs de D. Schön. apesar do texto denso
Apenas c/ 1s escassas horas desta cadeira, a m/ mente já está Leitura e reflexão com- Está interessada em propõe reler o texto
povoada por mts ideias relativas à Supervisão, q eu preciso de duzem à compreensão aprofundar e clarificar para melhor o compre-
aprofundar e clarificar dos textos as mm para o que se der
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) Lingg metafórica p/a

[cont de 1.1.] No trab escolar há conteúdos q as crianças compre- Metáforas facilitam a se referir ao poder das
endem mt melhor se o prof for capaz de utilizar metáfs adequa- comunicação e esta metáfs em contexto de
das à situaç...facilitam mt a comunicaç tornando-a + atraente torna-se + "desafiante" ensino
e ao mm tempo "desafiante" [cont em 1.1.]
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 4 1.1. Autoconhecimento
[cont de 4.2.] Durante a m/ vida adulta, pessoal e profiss, tentei sp Lutadora, ñ deixando Dá a conhecer o s/ mo-

Aula de dedicar-me de alma e coraç aos projectos q me proponho reali- projectos iniciados a do de estar na vida
20-04-2002 zar e nunca me arrependi meio

1.2. Auto-supervisão
Construç [cont de 2.1.] ...e agora volto a sentir o mm receio q já me assaltou Reconhece o s/ receio
do Portfolio em vários momentos. Habituada a escrever o m/ diário pessoal, diário pessoal de falhar Interpreta as instruçs
e s/ Avaliaç se [p. 10] se calhar vou-me "espalhar" nestas reflexs. Sei q terei pa/ a construç dos tex-

de me esforçar por ser objectiva, sucinta, incisiva e acima de td qualidds das reflexs tos reflexivos da s/ au-
2 págs reflexiva dentro do âmbito da supervisão. Será q vou conse- toria

guir? [cont em 2.1.] auto-questiona/o Interroga-se sobre a s/
1.3. Intervenção (relação com o outro) capacidd de escrever

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais de modo reflexivo

Contexto: "Construção do portfolio e s/ avaliação"
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[cont de 1.1.] Ao perceber q mts colegas estavam mt + preocupa- Auto-questiona/o Utiliza o discurso direc-

das e aflitas do q eu pensei: "Será q sou eu q estou a ser ingénua to
e inconsciente ou elas q estão a ser exageradas? Ou as 2 coi-
sas?" As próxs semanas me darão certa/ 1 resposta!
No intervalo desta aula atrevi-me a sugerir à formadora q les- Feedback Pede q as 1ªs reflexões C/o lutadora, "atreve-
se as reflexs q fiz da 1ª e 2ª sessões p/a me dizer se compreendi sejam lidas pela forma- se" a pedir feedback,
bem ou mal o q tinha sido proposto. dora m/ ñ o obtém
Justificando-se, ñ acedeu ao m/ pedido e agora [cont em 1.2.] Ausência de feedback

[cont de 1.2.] Desta aula gostaria de salientar algs frases q me individual
sensibilizaram: "Supervisor/supervisando"! Às vezes, sou mm
pouco esperta! C/o é q ñ me lembrei de educador/educando, de Transferência de co- Interpreta as respostas
formador/formando? Agora compreendo melhor. nhecimentos obtidas s/ se involver
"A morte simbólica do supervisor" - Aqui fiz 1 intervenç ...Pelo mt
q ouvi, o Supervisor, antes de +, tem de ser 1 Pessoa autêntica Morte simbólica do Confessa ter interpre-
e capaz de compreender e ajudar outras Pessoas. O papel do Sup tado mal este conceito,
supervisor tem de ir-se esbatendo. m/ c/ base no esclare-
"As relaçs interpessoais são mt complicadas. Mts vezes as px ñ Relaçs inter-pessoais ci/o, resultante da s/
se "mostram", ñ se "revelam" c/ receio de mostrar os "ñ saberes" Portfolio desoculta as intervenç, coloca aqui 
Aqui o portf pode ajudar." pessoas q os escre- 1 noção correcta
As px são real/ mt complicadas m/, na m/ opinião, são as relaçs vem e contribuem p/a Crítica velada à ñ ob-
interpessoais q fazem de nós verdadeiros seres humanos e é ne- dar sentido à Vida tenção de feedback
las q vamos construindo e encontrando sentido p/a a Vida
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional PORTFOLIO

4.1. Conceptualização/Construção
[cont de 4.2.]  Nestas ocasiões eu sou do "contra"! Nunca vi ne- Novidade do instru/o Considera exageradas

nhum portfolio e mt menos realizei algo parecido, m/ achei exa- as atitudes das colegs
gerados os s/ receios face a algo q desco-
...a formadora foi indicando c/o deve ser feito o Portfolio, quais Instruçs de construç nheciam Confronta as atitudes
as s/ características e tudo o q pode constar deste doc. Tb escla- das colegas c/ as s/ 
receu o modo c/o será feita a avaliaç final do n/ Portf Reflexivo Doc individual pps
individual [cont em 4.2.]
4.2. Dificuldades  

[p. 9] Preocupaç, angústia, insegurança, medo e 1 certa afliç...fo- Senti/os de inseguran- Distancia-se das opi-
ram os senti/os manifestados durante e após a aula por mts ça criados pela cons- niões e atitudes das 
colegas da turma. [cont em 4.1.] truç do portfolio colegas

[cont de 4.1.] Na 1ª aula, qd ouvi falar pela 1ª vez neste assunto, 
achei q seria capaz de "produzir" o m/ Portf s/ grandes angús- Complexidade e nº de
tias, m/ afinal ñ é tão simples c/o eu imaginara. els a incluir Interpreta as afirmaçs
Reflexões, análises, trabs...E as outras cadeira? E os m/ AA q ñ das colegas e acaba 
queria prejudicar...? E a família q tt precisa de mim? Falta de tempo por se colocar próx
Enfim, assustei-me 1 pouco m/ c/o nunca fui pessimista, recor- delas
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dei a mensagem q 1 dia há mts anos,...adolescente, 1 colega + Inconciliável c/ a vida
velha me enviou e q dizia: "Põe qt és naquilo q  fazes: por isso, profiss e pessoal
a lua td brilha e alto vive."  [cont em 1.1.]
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 5 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
26-04-2002 [cont de 3.1.] + 1 vez pensei q na m/ vida profiss fui sp privilegiada Cresci/ pess e profiss Aceita a influência q Interpreta a actuaç da

pq tive a oportunid e a sorte de encontrar px q me ajudaram a através do outro os outros podem ter s/ orientadora e de ou-
3 págs Crescer c/o prof e c/o pessoa na n/ formaç tros c/o exprs de de-

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais senvolvi/ de si na s/ 
 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção globalidd

2.1. Formação (curso ou outra) Ñ toma posiç sobre es-
[p.11] Nesta aula a formadora começou por esclarecer aspectos Feedback colectivo tes aspectos Resume o feedback

relacionados c/ o Portfolio c/o instrumento de avaliaç, noema- Portf instrumento de fornecido s/ apresen-
da/ a ficha de análise de conteúdo avaliaç e ficha de aná- tar o s/ conteúdo
[análise do texto referido no contexto] [cont em 3.1.] lise de conteúdo Aceita o Portf c/o ins-

[cont de 2.2.] No contexto do n/ curso eu concordo c/ o Portf c/o Concorda c/ o Portf tru/o de avaliaç no 
instrumento de avaliaç. Estudar teorias , adquirir novos conhe- c/o estratégia de ava- contexto do curso
ci/s e saber aplicá-los é necessário, m/ 1 prof é obrigado a fazer liaç no curso, mas...[?]
1 aprendzg mt + profunda. É preciso estar sempre preparado Preparaç p/a a imprevi-
p/a reflectir sobre o s/ trab, sabendo adaptar a s/ actuaç a si- sibilidade da PP e p/a
tuaçs novas e, por vezes, mt complicadas [cont em 2.2.] os novos problemas

[cont de 2.2.] Por isso, se durante a s/ [p.13] formaç, os futuros Considera q os futs Questiona a falta de
profs encontrarem orientaç e ajuda nesta área, ficarão mt + Form em avaliaç na profs adquiram conhec formaç em avaliaç nos
aptos p/a enfrentar a s/ vida profiss e até pessoal. [cont em 4.2.] Formaç Incial sobre avaliaç durante estágios

Sá-Chaves, [cont de 4.2.] Ñ posso terminar esta reflex s/ assinalar q gostei de estágio
197?7:84. IN ler de ler o texto "Novas abordagens metodológicas: os Portfs
Métodos e Téc- no processo de desenvolvi/o profiss e pessoal dos profs", pq es-
nicas de Inves- clarece de 1 modo claro o q se pretende c/ o Portf. [cont em 3.1.]
tigaç Cientí- 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) Interpreta as preocu-
fica em Educç [cont de 3.1.] Nas habituais reuniões c/ os m/ colegas há sp 1 cer- Reuniões de Escola: paçs dos colegas qt à

to consenso qd se fala de q é preciso Mudar a Escola, m/ nin- tds concordam q a es- necessidd de mudar 
guém sabe exacta/ c/o é q esse proce pode ou deve ser conduzi- cola tem de mudar as práticas de avaliaç
do. Um dos probls + sentidos e q mt se discute é "como avaliar". Defende q os profs de- m/ ñ sugere c/o
No 1º ciclo e qd o prof tem o privilégio de acompanhar os s/ AA Avaliaç - c/o se faz? vem acompanhar os
durante 4 anos, a tarrfa torna-se + fácil. M/ qd assim ñ aconte- AA durante os 4 anos Questiona o tipo de
ce e nos ciclos seguintes, a avaliaç feita apenas através de fi-  Avaliaç só por testes Injustiça avaliaç tradicional e
chas e testes é mts x injusta e ñ revela os verdadeiros conhecs e e fichas é injusta pretende alterá-la, ain-
compets q o A vai adquirindo. da sem saber c/o
É preciso repensar td o processo, experimentando outros méto- Defende alteraçs nas
dos e outros instrumentos de avaliaç [cont em 2.1.] práticas de avaliaç AA

Contexto: [ PORTFOLIO ]
Análise do texto "As narrativas nos Portfolios: uma estratégia de desocultaç CATEGORIAS
p/a ajudar a pensar" de I Sá-Chaves DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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[cont de 2.1.] Na n/ profissão somos obrigados a estar sp atentos e
de espírito aberto p/a sermos capzes de adaptar os métodos e td Ensino centrado nos Interpreta as "transiçs
o trab quotidiano "aquelas crianças", aquela comunid e a tds AA e q responda aos ecológicas" s/ as refe-
os probls q vão surgindo. Esta capacidd adquire-se mts x à cus- contextos e aos probls rir
ta de receios e alg sofri/o. [cont em 2.1.] q os envolvem
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) PORTFOLIO

[cont de 2.1.]Cd el do grupo q o analisou apresentou as ideias + Portfolio v dossier de Aceita os aspectos 
imports q encontrou, confrontando-as c/ as s/ vivências, tais estágio: o primeiro c Sente q o Portf tem a Defende o Portf c/ base considerados imports
como: contempla vivências vantagem de fazer sur- na perpsectiva global pelas colegas
 '- Comparaç do portfolio c/ o dossier de estágio, ... [cont em 4.3] pessoais gir as vivências pess q dá da pessoa q o es-

[cont de 4.1.] ...ligado ao princípio do "inacabamento--2 ou seja, Princípio do inacaba/o creve
estamos a aprender a "crescer" c/ a atitude reflexiva do doc relacionado c/
- Portfolio c/o instrumento alternativo de avaliaç. Alternativo e p inacaba/o do desen- Ñ o consideram novo 
ñ novo, pq afinal os processos inds dos AA podem considerar- volvi/o já q os procss indivs
se em certa medida portfolios. [cont em 4.1.] Instrumento alternati- dos AA são parecidos Resume s/ contestar a

[p. 12] A formadora voltou a referir-se à "morte simbóloca do sup" vo de avaliaç semelhança entre o PR
afirmando q o ideal seria q o supervisando fosse "ganhando Morte simbólica do Lingg metafórica usa- Interpreta o q ouviu, e os process inds dos 
asas" p/a ser capaz de "voar"sozinho, s/ a ajuda do Supervisor Supervisor da pela formadora melhorando a s/ com- AA
[cont em 4.1.] preensão do conceito

[cont de 4.3.] No momento presente, em q o saber se encontra em
constante actualizaç, n1 tempo em q o ritmo e a complexidd das Imprevisibilidd e in-
descobertas chegam a confundir-no, penso q é absoluta/ neces- constância do conhe-
sário rever o n/ sistema de ensino, procurando adaptar as esco- ci/o        alteraçs no sistema de Propõe mudanças no
las e o trab escolar às n/ crianças, jovens e às exigências da so- ensino em Portugal sist de ensino portug
ciedd actual. [cont em 2.2.] e justifica essa necess

[cont de 2.1.] ...a autora afirma: "...a hist de vida de cd 1 é sp e a
cd momento, tal c/o nos velhos livros de mercearia o compro- Hist de vida construída Interpreta o q leu e re-
misso entre a hist de 1 tempo havido e a hist de 1 tempo a há- entre o passado e o laciona-o c/ a hist do
ver. E embora esta últ s´possa tornar-se real no fut pode, no pre- fut através de 1 projec- s/ estágio
sente e a cd instante, admitir-se c/o realidd virtual, enqt projec- e do sonho Retoma tema q a mar-
to e antecipaç, enqt exercício do imaginário e da capacidd de cou no início das ses-
sonho" sões
Recordei nova/ a m/ orientadora de estágio...q tt nos falava em 
"Ontem, hoje e amanhã" e reflectia aberta/ connosco os aspec- 
tos positivos e negats q observava nas n/ actuaçs c/o estagiá- Estágio e reflexão - já "apanha malhas" rela- Identifica no texto de 
rias e até c/o pessoas. Houve sp tt confiança entre nós q me a existia c/ 1 carácter tiva/ a um tema já foca- Sá-Chaves a s/ exper
percebo afinal, já na alt [início anos 80] se faziam reflexs, embo- menos formal do de estágio c/ 1 orienta-
ra c/ q carácter informal m/ sp c/ o object de melhorar a n/ PP Melhoria das PPs dora q no presente já
e de nos preparar p/a o futuro. [cont em 1.3.] preparava o fut das 
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção Interpreta as ideias ou-
[cont de 4.2.] - Portf c/o doc sp em construç...carácter aberto, ... Carácter aberto do PR vidas s/ se posicionar

[cont em 3.1.] face às mms
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[cont de 3.1.] ...ajuda a pensar e a desocultar o q pode estar bem Construç desoculta o Lingg metafórica p/a
"arrumadinho" na n/ memória q está no sub-cons- se referir ao q é deso-
- comparaç c/ o 1 dossier q 1 colega realizou, noutra cadeira ciente cultado
do s/ curso, ligada à área de expressões, onde, no final de cd 
aula, era necess realizar 1 reflex, utilizando "formas artísticas" Carácter aberto do PR Prefere o PR ao portf
c/o o desenho, poemas...Este doc tinha um carácter + fechado possibilidd de se acres- desenvolvido por 1 co-
por ñ permitir alterar ou acrescentar conceitos ou ideias [cont centarem ideias... lega pr o reflexivo per-
em 3.1., p.12] mite acrescentos

[cont de 3.1.] C/ esta aula e dp de ler 2 textos sobre portfolios, fi- Conceito de portfolio Sente estar esclarecida
quei + esclarecida sobre este doc q pretende ser 1 verdadeiro qt às características de
testemunho do cresci/o, do saber pessoal e da capacid de auto- desocultaç e dedesen- Interpreta os textos e
conheci/o do formando [cont em 4.3.] volvi/ do PR aceita o portf c/o ins-
4.2. Dificuldades  Os profs por x têm me-

[cont de 4.3.] - O receio de realizar reflexs pessoais sobre a s/ pp Reflexs pessoais sobre do de se confrontarem
pessoa e de ter de as estruturar por escrito...os "medos" em rela- nós pps por escrito c/ o q descobrem so- Interpreta o q ouviu s/
ção ao q constatamos e percebemos sobre nós pps [cont em 4.1.] Consciência de si bre si pps assumir os "medos" 

[cont de 2.1.]Fiquei a conhecer melhor o q se pretende c/ o Portf das colegas
mas, ao mm tempo, o tal receio de ñ estar a correspondeer aqui- Receio de ñ estar a cor- Confessa já estar a per-
lo q me é pedido, volta a povoar o m/ espírito. [cont em 2.1.] responder ceber melhor o q é 1

portfolio
4.3. Valor formativo (vantagens) Reflexão crítica        
- a reflex crítica q deverá levar à metacogniç [cont em 4.2] metacogniç

[cont de 4.1.]  Na m/ opinião é real/ 1 instru/o + enriquecedor e +
 autêntico do q os velhos instru/os de avaliaç em q os AA ape- Instrumento alternati- Altera a s/ opinião re-
nas têm de provar, em det momento, a aquisiç e aplicaç de vo e + autêntico de lativa/ às vantagens
 conheci/os. [cont em 3.1.] avaliaç do portf c/o instr aval

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessão 6 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 1.2. Auto-supervisão
27-04-2002 [cont de 3.1.] Nesta aula considerei mt pertinentes as "pergs peda- Perguntas Pedagógi- Reconhece-se na es- Interpreta o q ouviu na

 gógicas" e fiquei a pensar q tenho utilizado esta estratégia na cas - estratégia de tratégia supervisiva aula, adequando-o à s/
3 págs m/ vida profiss. A m/ actuaç c/o prof e educadora é sp questiona- auto-questiona/o em PP

da por mim, no final do dia ao repensar e ajustar o plano p/a o vários momentos da
dia seguinte, no fim da semana qd planifico o trab da [p. 16] planificaç e na avaliaç
semana seguinte, no final do mês qd faço a programaç p/a o q dos AA          sucesso
se segue e no final de cd ano lectivo, ao avaliar os m/ AA. Es- dos AA
tou constante/ a questionar e a reajustar as estratégias p/a con-
seguir ultrapassar as dificuldds q vão surgindo, promovendo 1
verdadeiro sucesso escolar
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Contexto: "Portfolio" e "Estratégias de Supervisão"
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2.1. Formação (curso ou outra)
[p.14] A aula iniciou-se c/ algs consideraçs sobre 1 ficha "Fale- Estratégia de reflex so-

nos da s/ experiência" q será trabalhada em futuras sessões e q bre os estágios
nos leverá de novo ao n/ estágio. [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] Mais 1 vez me apercebo de q o Potf é real/ 1 doc bem Portf docu/o complexo Exerce alg atracç sobre Perspectiva mudançs
+ complexo e complicado do q o idealizei na 1ª aula. a autora na s/ aulas e na utiliza-
Mm assim, este novo instru/o exerce sobre mim 1 certa atracç. Compara-o c/ os Cads ção/alteraç na organizaç dos 
Penso nos Cadernos Diários dos m/ AA e começo a projectar Diários dos AA Cadernos Diários dos 
algs mudanças p/a o próx ano lectivo., integrando-lhes 1 "espa- Portfs v Cadernos Diá- Projecta algs alteraçs AA
ço livre". Neste momento é apenas 1 ideia q precisa de amadu- rios dos AA no próx ano lectivo       integrar-lhes 1 "es-
recer. Por isso, vou ter q procurar + informaç sobre os Portfs e Compt reflexiva através paço livre"
ponderar bem este assunto. de alg investigaç sobre Ainda q vaga/ explica
Começo a pensar q 1 certo tipo de Portf poderia ser 1 bom ins- Portfs  Algs vantagens dos as potencialids dos Ps
trumento p/a motivar os m/ AA, desenvolver as s/ compts e per- Motivadores e avaliaç Portfolios aplicáveis c/ os AA
mitir 1 avaliaç + justa de td a aprendizg. [cont em 3.1.] + justa aos AA
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

[cont de 3.1.] O supervisor deve ajudar a perspectivar o fut. Sp pro- Supervisor ajuda ao Recorda de novo o s/ Interpreta o q ouviu ou
curei seguir esta "directriz" q me foi tts vezes sugerida no m/ es- envolvi/o futuro estágio leu e liga ao s/ estágio
tágio [cont em 3.1.]

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

Sá-Chaves, [cont de 2.1.] Ainda sobre o texto analisado na últ aula, a formad
1997 esclareceu algs aspectos do portf q considera imports e q ñ fi- Conceitos relacionados

caram bem explicados na últ sessão, tais c/o: c/ os Portfs:
- a nat dinâmcica dos PRs e a possibilidd de auto-conheci/o, - nat dinâmica Repete alg lingg metaf Sumaria o q ouviu na
sendo import ñ deixar acumular as reflexs...É preciso realizar - auto-conheci/ utilizada pela formado- aula
este trab em "tempo útil"; - ñ atrasar as reflexs ra
- o Portf permite a auto-supervisão - auto-supervisão
- os vários enfoques do Portf: enfoque formativo/avaliativo, - enfoques formativo, Ñ toma partido sobre
continuado, descritivo, selectivo e compreensivo (abrange um avaliativo, descritivo, o q escreve
campo mt vasto); selectiv e compreensivo
- as compts: metacognitiva, meta-práxica e meta-analíticas; - compts desenvolvids
- as dimensões do Portf: aspectos instrumentais, fontes de in- - o q colocar nos Prtfs
formaç e princípios de ensino. [cont em 2.1.]

[cont de 2.1.] [p. 15] Na 2ª parte da aula iniciou-se a análise do 
Amaral, Mo-  "O papel do supervisor no desenvolvi/o do Prof Reflex - Estra-
reira e Ribei- tégias de Supervisão". Pelo q foi dito na aula ...contém noções
ro, 1996 básicas sobre as estratégias de 

Sobre a definiç de Supervisão "c/o 1 processo q se vai desenvol- Definiç de portf recorda metáfora ant Interpreta o q ouviu ou
vendo no tempo c/ a finalidade de levar ao desenvolvi/o huma- "ganhar asas" e "mor-  leu e relaciona c/ con-
no e profiss dos formandos" lembrei + 1 vez o "ajudar a criar te simbólica do super- ceitos anteriores
asas" e a "morte simbólica do supervisor". [cont em 2.3.] Supervisor/"coach" visor"

[cont de 2.3.] Reflecti tb sobre a comparaç feita entre o Superv e o Desenvolvi/ de apti- Parafraseia a definiç
treinador de 1 atleta. Treinador ñ só das capacids e aptidões dões, conhce/o do de "coach" e s/ funçs
m/ tb pmelhor q aprende, observando e conhecendo "o atleta" formando         criar 1
para ser capaz de desenvolver 1 ambiente de verdadeira inter- ambiente favorável à
ajuda, apoio e encorajamento interajuda e encoraja/o
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Sobre os modelos de formaç de profs penso q o modelo de "mes-

tria" é mt incompleto e mt pobre pq ñ basta aprender por imi- Formaç Inicial Dá a s/ opinião sobre Sintetiza os modelos 
taç do "bom modelo". Na sociedd de hoje, td muda a 1 ritmo tão Modelo de Mestria o modelo de formaç, mt agarrada 
veloz q ñ basta transmitir o q se sabe; é fundamental desenvol- aoq ouviu na aula
ver nos jovens formandos capacidds q lhes permitam ultrapassar Propõe q se comple-
as dificulds c/ q se irão deparar. mente este modelo
O  modelo da Ciência Aplicada avança p/a o ensino através da Modelo da Ciência Refere as s/ limitaçs
aplicaç directa da investigaç m/ é ainda insuficiente pq ñ permi- Aplicada em termos de desen-
te 1 verdadeiro desenvolvi/o pessoal e profissional a tds os ní- volvi/o global do for-
veis. mando
O modelo Reflexivo compreende 1 campo + alargado e preten- Modelo Reflexivo Compara-o c/ os an-
de q a formaç de 1 profiss seja bastante completa, desenvolven- teriores e reconhece-
do nos formandos capacidds reflexivas q lhes permitem adaptar lhe as vantagens
o s/ trab a situaçs mt diversificadas. [cont em 1.3.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 7 1.1. Autoconhecimento
[cont de 3.1.] Tds estas estratégias me parecem imports. Algs estratégias super- Intressa-se pelas es-

Aula de Para mim, o q foi mais import nesta aula? Apetece-me dizer visivas são-lhe fami- tratégias supervisivas
03-05-2002 TUDO! Estes assuntos relativos à Sup p/a mim são completa/ liares na s/ PP pq as reconhece na s/ 

novos, m/ apercebo-me q, algs deles, os aplico no m/ trab diário Supervisão de aulas PP
Realizada em c/o é o caso das perguntas pedagógicas de q já falei. [cont em  
07/05/2002 2.1.]

1.2. Auto-supervisão
Estratégias 1.3. Intervenção (relação com o outro)

de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

Supervisão  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
1 págs [p. 17] Por motivos de doença ñ me foi possível realizar a reflex Reconhece ñ ser acon- Interpreta recomenda-

desta aula + cedo e, hoje, passados 4 dias, senti bastantes difi- selhável atrasar as ções anteriores e reco-
culdades. [cont em 3.1.] reflxs nhece a s/ pertinência

[cont de 1.1.] ...tudo o q foi abordado até este momento ñ á difícil
de compreender, tendo sido sp enfatizado o papel das relaçs Relaçs humanas Interpreta conceitos
humanas e a necessidd de se conseguir 1 verdadeiro desenvol- já apresentados e sumaria-os
vi/o pessoal e profissional. O supervisor deve possuir 1 bom co- Auto-conheci/o
nheci/o de sei pp, dos s/ "eus" c/o pesssoa e c/o profiss. Tem
de saber criar 1 ambiente de confiança, de interajuda, de Supervisão de relaçs
partilha e de aprendizagem mútua. Deve possuir conheci/os interpessoais
científicos e precisa de conhecer bem as estratégias p/a ser

Contexto: Estratégias de Supervisão (cont.)
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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capaz de adoptar a + adequada a determinada situaç Adaptar-se às situaçs
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) Restantes estratégias

[cont de 2.1.] Na continuaç da análise do texto sobre as Estraté- de supervisão: narrati-
gias de Sup, referiram-se agora algs tipos de narrativas, a aná- vas, observaç, trab pro-
lise de casos, a observaç das aulas, o trab de projecto e a inves- jecto e I-A
 tigaç-acção. [cont em 1.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 8 1.1. Autoconhecimento Lingg metafórica p/a 
[cont de 2.1.] Ñ sei viver na "desordem" e sp gostei de trazer td "em se referir aos s/ senti/os

Aula de dia" e qd ñ consigo, sinto dentro de mim1 senti/o de frustraç q de angústia, desespero Interpreta as experiên-
04-05-2002 torna td...e me dá 1 sensaç de cansaço profundo e 1 vont de" ñ Refelxz ñ se podem cias ants de adia/o das 

fazer nada".M/ ñ posso deixar as reflexs de 1 semana p/a a outra adiar. reflexs e ñ as quer repe-
 pq aí a angústia passasria a desespero. [cont em 2.1.] tir

Cenários 1.2. Auto-supervisão

de 1.3. Intervenção (relação com o outro)

Supervisão 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2 págs 2.1. Formação (curso ou outra) Didiculdd fazer TPC
[p.18] ...c/ tt q fazer e estudar ñ sei c/o "esticar" o tempo...angústia Falta de tempo e condi-

e torna td + difíicil. [cont e. 1.1.] cionalismos pessoais
[cont de 1.1.] Gostei de ouvir a colega q...falou de 1 viagem a Ma- e familiares

drid em q viu tt coisa q no fim do dia ñ se lembrava da ementa
do almoço. Tb eu já tinha pensado...é "mta areia p/a a m/ car- Demasiada informaç
ruagem" e, ao sábado...cansaço da semana, ñ é fácil passar vá- Lingg metafórica
rias horas sp atenta e raciocinar c/ clareza. [cont em 3.1.] Reflex começada na

[cont de 3.1.] ...no final da aula, a formadora pediu p/a registarem aula          ajuda à re-
os aspectos positivos de cd cenário, pensei:"q gr ajuda p/a a flex
relfex!" [cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

Contexto: Cenários Supervisivos
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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3. As Teorias (Públicas/Privadas)
[Alarcão e 3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
Tavares, [cont de 2.1.] ...interessante e útil conhecer os Cenários de Super-
1987] visão e reconheço q algs são + completos do q outros. [cont em

2.1.]
[cont de 2.1.] ...os seguintes aspectos positivos: Cenários Supervisivos

- Cenário imitaç artesanal - no início é bom ter 1 "modelo" q Imit Artesanal Retira dos textos o fun-
nos jude e funcione c/o referência damental e explica a
- C. Aprendizg pela Descoberta Guiada - desenvolve a obser- Aprendzg Des Guiada import do conhec des-
vaç, a instruç e a   reflex.; ajuda à adaptaç a situaçs reais; rejei- tes cenários          adap-
ta a imitaçpura; leva à inovaç (à procura de novas respostas taç ao trab.
baseadas na teoria e na reflx sobre a prática)
- C behaviorista - a gravaç ...utilizada p/a o formando anali- Behaviorista
sar e reflectir sobre os aspectos em q a s/actuaç falhou m/ tem de lingg metafórica
ser capaz de "dar a volta por cima"          actuar de modo + efi-
caz.
C Clínico: tds conhecem as regras do jogo; confiança e coope- Clínico
raç entre tds os intervenientes no proc de formaç; o prof apren-
de fazendo e tentando encontrar as melhores soluçs; treino da 
observaç        à reflezão e a 1 melhor gestão da actuaç.
- C Psico-pedagógico - desenvolve a capacid de resolver probls Psico-pedagógico
e tomar decisões + conscientes e adequadas ao contexto; capa-
cids n1 clima de partilha; o supervisor vê o formando c/o 1 pes-
soa c/ caracts pps.
- C. Pessoalista - permite a manifestaç de senti/os; enfâse na pes- Pessolista
soa e a td q experimentou, exoerienciou e viceu
- Outro Cenário possível - é sp possível surgir um cenário dif Outro possível
pq as pessoas são difs e as situaçs são mt variadas.
E importante conhecer tds os cenários (tal c/o aconteceu c/ as Teoria-Prática
estratégias) pq nos ajudarão a definir e a ajustar o n/ trab
É preciso ñ esquecer q o prof é 1 pessoa em desenvlvi/o e apre- Carácter contínuo do
dizagem permanentes desenvolvi/ do prof Aceita o q de + impor-
O Supervisor ñ dá "receitas" e deve promover 1 relaç de empa- Defende um cenário tante encontrou nos 
tia , confiança e amizade onde os "eus" se possam revlar humanista [?] cenários descritos
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 9 1.1. Autoconhecimento

Contexto: Categorias de Intervenç de Heron
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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1.2. Auto-supervisão
Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
10-05-2002 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

O Supervisor 2.1. Formação (curso ou outra)

e as catego- [p. 20] Durante a aula abordou-se o tipo de relaç pedagg q existe Relaç Pedagg Descreve o q se pas-
rias de entre os supervisores e os formandos. sou na aula
Heron + 1 vez foi preciso recordar o m/ estágio elembrei-me q é neces- Formaç Inicial

sário esclarecer o facto de q, qd nestas reflexs escrevi sobre o m/
1 págs Supervisor de estágio, referi-me à prof responsável pela turma Cooperante v Supervi-

c/ quem trabalhava o m/ grupo de estágio. Ela si, foi Superviso- sor da Esc Magist Este ñ a marcou pois Aceita o q se passou
ra pq nos orientava, ajudava e partilhava connosco td o s/ as- assistiu a poucas au- no estágio, ainda q o 
ber pess e profiss. O supervisor da Esc Magist poucas vezes as- las e só supervisiona- Sup da esc do Mprim
sistiu às m/ aulas e pouco tempo permanecia na sala. Apenas as planificaçs ñ o tenha sido
supervisionava planificaçs. Foi alg q ñ me "marcou" e de quem
tenho pouc a dizer. [cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] Sobre o tema desta aula...esta Supervisora encaixa- Cooperante = Super- A actuaç da cooperan- Interpreta a actuaç da
se bem nas difs categorias [?] Ela partilhava connosco td a in- visora humanista te continua a agradar- cooperante à luz das
formaç  q possuía, desafiava-nos  p/a cd 1 encontrar o s/ pp es- lhe categorias de interven-
tilo e tinha 1 efeito catártico  e catalítico  pq nos ajudou sp a ção de Heron
ultrapassar as dificulds q surgiam. Sp nos encorajou e acima de
tudo foi apoiante , promovendo em cd 1 de nós a auto-estima q
em certos momentos da n/ vida é fundamental!
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 10 1.1. Autoconhecimento
[cont de 2.1.] Sp fui 1 pessoa mt franca e aberta. [cont em 2.1.] Auto-conheci/o Pessoa franca e aberta

1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

Aula de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

11-05-2002  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Contexto:Reflexão Crítica sobre o pensamento de D. Schön e os programas de
formação de professores [Alarcão, 1991] CATEGORIAS
Trab grupo em q a formanda estava inserida - apresentaç deste texto DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2.1. Formação (curso ou outra)
2 págs [p. 21] Final/ chegou o dia de apresentar o "meu texto". Digo fi- Clima degenerado cria- Desafio q se colocou Confronta as colegas

nalmente pq gostei de o ler e prefiro ser das promeiras e ñ das por algs formandas a si pp q baptizaram o s/ gru-
últimas. Por outro lado, desde q soube q o grupo a q pertencia po
(pa/ a leitura e análise deste texto) tinha sido baptizado c/o o 
"grupo das burras", isso deixou-me revoltada e a prometer a 
mim mm fazer o possível p/a q esta apresentaç corresse bem. 
[cont em 1.1.]

[cont de 1.1.] Nas mtas reuniões em q tenho participado,  nunca
tive receio de intervir e de expor o q penso e o q sinto mas, nes-
ta turma as "coisas" são difs. No início do curso procurei par-
ticipar nas aulas, m/ qd percebi q algs colegas aproveitavam Magoada c/ as colegas
p/a se rirem à n/ custa, fazendo juízos de valor falsos e q nos e por isso deixa de par-
magoam mt, decidi q o melhor era ficar no m/ "canto", tentando ticipar nas aulas.
captar o máx possível das aulas. Outro motivo q me fez calar foi Silêncio Tb pq as s/ teorias pri- Reconhece ter teorias
perceber q as m/ teorias pruvadas ñ chegam e q preciso de in- vadas ñ são suficients         Sente necessitar privadas   e a necess
vestir + na m/ auto-formaç. de investir + na s/ auto- de se manter actualiza-
Voltando ao texto, ansiava pelo dia em q fosse possível provar, Desfio continua formaç da
q afinal as "burras" sabem analisar e apresentar as ideias do
texto, caracterizado pela pp formadora, c/o "+ pesado" Lingg metafórica
Apesar de a estratégia ter sido nova e nada acessível, penso
q fomos capazes de provar q o facto de pouco se intervir nas au- Sente terem sido capa- Interpreta as estraté-
las, ñ é sinónimo de "burrice". Objectivo da formado- zes, apesar da estra- gias da formadora c/o
+ 1 vez me ficou a certeza de q a formadora nos pertende tornar ra - promover a compt tégia "nada acessível" condutoras à reflex, 
profiss reflexivos a tds os níveis. As aulas de Supervisão são 1 reflexiva entre os for- através do uso da me-
verdadeiro "exercício mental" q exige 1 raciocínio indutivo e 1 mandos Aulas de Supervisão mória, da análise e da 
boa capacidd p/a recordar, relacionar e analisar conteúdos e são 1 "raciocínio men- inter-relaç entre con-
acontecimentos. [cont em 3.1.] tal" teúdos e aconteci/os

[cont de 3.1.] Ainda nesta aula reflectimos sobre os níveis de com- Níveis de compet 
petência: incompt inconsciente, incompetência consciente, com-
petência consciente e compt inconsciente.
Foi interessante recordar o m/ passado profissional e situar a Saber feito de expe- Valoriza a recordaç do
m/ actuaç nestes difs níveis. riência passado profiss
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de  2.1.] Houve ocasiões, no início da carreira, em q poderia
 estar na incompt inconsciente. Apesar de ter tido a sorte de en-
 contrar px q me ajudaram a crescer, a realidd nas n/ escolas é 
 tão complicada q, perante certas situaçs novas e difíceis, nem Auto-questiona/o Situa-se em 2 níveis de Situa-se nos níveis de
 sp a m/ actuacç foi a + adequada. Mas, c/o costumo reflectir mt Reflex sobre a acção: incompet por ter reflec- compt apresentados e 
 sobre "o q faço", "como o faço" e "para q faço" ñ teria sido di- o q faço, como o faço tido sobre a acção explica pq se transfor-
 fícil ultrapassar esse nível, situando-me na Incompetência e para q faço mou
 Consciente. [cont em 4.2.]
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] ...ao texto sobre o pensa/o de Schön,..., agradou-me e
fiquei sensibilizada c/ o facto deste Professor ter sido capaz de Investigaç leva a no- Aceita as teorias pú-
constatar 1 probl a aprtir do trab realizado p/a 1 conferência vos conheci/s e a trans- blicas e identifica ne-
e, a aprtir daí, realizar vários estudos na tentativa de encon- formações las a s/ acção
trar "novos" caminhos na formaç de profs. [p.22] Trabalhar c/ Reitera conceitos ante-
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crianças e jovens exige 1 esforço permanente de actualizaç, for- Necessid de contínua riores c/ base em Alar-
maç e adaptaç a tds as situaçs. [cont em 3.2.] formaç e adaptaç às cão e Schön

[cont de 3.2.]  Hoje, a sociedd é tão exigente q o Supervisor deve situaçs        resposta à
ser 1 verdd companheiro, um conslheiro e 1 treinado ('coach') exigência da sociedd Retoma assuntos do
c/ capacidds p/a resolver nos formandos a "artistry", ou seja, o Coach s/ agrado

[Alarcão, profiss q compreende a s/ pp actividd c/o 1 "actuaç inteligente Artistry Cita Alarcão, 1991, s/
1991] e flexível, situada e reactiva, misturada de ciência, técnica e identificar a investgd

arte". Aprender a fazer, fazen- o mm acontecendo c/
[Dewey atra- D. Schön relança-nos p/a o "aprender a fazer, fazendo", valori- do e valor dos vários Tem consciência de q outros: Dewey e Schön 
vés de Schön] zando o conheci/o na acção, a reflexão na acção,...sobre a ac- tipos de reflexão q se já falou neste concei-

ção e reflex sobre a reflex na acção. [cont em 2.1.] executam sobre o co- to
[Tavares, ...] nheci/o na acção Critica a actuaç de algs

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) Lingg metafórica p/a profs - e sugere q é 
[cont de 3.1.] No difícil process de E/A desiludir e desmotvar os AA Reflex sobre a acção se referir a maus ser- preciso estar-se atento

 é 1 crime. É preciso avaliar constante/ o n/ trab e estar sp dis- Reflex p/a a acção viços q 1 prof pode p/a avaliar a acç e p/a 
ponível p/a repensar td a n/ actuacção. [cont em 3.1.] Auto-avaliaç dar aos AA a reformular

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  

[cont de 2.1.] Pa/ concluir, + 1 vez preciso de desabafar a m/ mai- Falta de tempo p/a re- Lamenta a falta de tem- Interpreta a situaç e 
or preocupaç q é a falta de tempo. As aulas são ricas, os temas flectir e aprofundar os po ao reconhecer a ne- lamenta-a, s/ apontar
são interessantes, m/ o tempo ñ chega p/a interiorizar conve- assuntos cessidade de aprofun- 1 saída
niente/ e mt menos p/a aprofundar os assuntos q vão sendo dar os temas
abordados
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 11 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

Aula de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

17-05-2002  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 23] Nesta aula abordou-se o papel do Grupo e + 1 vez foi necessário Formaç Inicial Recorre sp à F Inicial

O Grupo recordar o m/ estágio e o grupo c/ quem trabalhei. p/a contextualizar as s/
Ocorreu-me 1 ideia q me deixou intrigada: "Tendo o m/ estágio corrido reflexs

2 págs tão bem, guardando dele boas recordaçs, por q é q durante tts anos pou- Auto-questiona/o Discurso directo
ou nada pensei nesse tempo?"

Foi a 1ª vez q me ocorreu este pensa/o. O m/ grupo de estágio foi fácil

Contexto: "O Grupo"
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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de formar. Logo no 1º ano, nas 1ªs aulas do curso, iniciei 1 amizade c/ Formaç do grupo de
1 das colegas da turma q se mantém até hoje. Durante os 3 anos perma- estágio Continua a ter boas re- Interpreta a situaç de
necemos inseparáveis e partilhámos a n/ vida. No 3º ano, o grupo de es- cordaçs do grupo de estágio e auto-questio-
tágio tinha forçosa/ de ser formado por 3 els, juntando-se a nós 1 cole- Actuaç dos els do gru- estágio e questiona o na-se
ga c/ quem nunca tivemos probjs. Fomos trabalhar n1 turma c/ 23 AA po e da cooperante facto de durante tts 
do 1º ano de escolaridd e tivemos a sorte de encontrar 1 prof cooperante anos ñ o ter recordado
q era 1 pessoa excepcional. Ela dedicava-se de "corpo e alma" aos "s/ Partilha, franqueza e
meninos". Tendo simpatizado c/ o n/ grupo, promoveu desde o início 1 confiança
clima de franqueza e confiança q nunca foi traído por ning.

É estranho q me lembre frequente/ dos 1ºs anos de trabalho docente n1 Continua perplexa re-
peq aldeia situada na encosta de 1 serra, sem estrada nem elctricidd e lativa/ a esse esqueci/o
ñ recorde o m/ estágio!

Agora, neste curso de Supervisão foi necess voltar a esse passado e con-

fesso q tem sido bem agradável "abrir essa gaveta" da memória. O m/ Lingg metafórica Reflecte sobre as van-
grupo foi facilitador a tds os níveis. Nunca houve conflitos entre nós e Perpectiva humanista tagens de existir 1 ac-
cd 1 tentava  ajudar em td o q estava ao s/ alcance. As diferenças nunca da actuação do/em tuaç humanista no gru-
nos separaram tendo contribuído sp p/a cd el "dar o s/ melhor", fazendo grupo As boas recordaçs po de estágio
o grupo "crescer". [cont em 3.2.] continuam
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

Alarcão, [cont de 2.1.] Na segunda parte desta aula voltámos ao texto "Reflex críti-

1991 ca sobre o pensa/o de D. Schön..." de Alarcão, tendo sido analisado o 

ponto 13.

Ficaram-me na memória algs afirmaçs tais c/o: 

- Aprendizagem/Ensino Inter-relaç Aprendzg/ Recorda os aspectos Apresenta sumaria/ os
[p.24] - Ninguém aprende na vez de ninguém Ensino q + a impressionaram aspectos q considerou

- Ninguém ensina ning q ñ quer aprender. Princípio da auto-impli- fundamentais p/a a 
Na actualidd ...as crianças ñ encontram na escola momentos de apren- caç dos AA PP
dizagem "viva" e motivadora, o q torna + difícil levá-las a com-
preender q o s/ empenho e a s/ participaç são fundamentais na Aquisiç de compts
aquisiç de compts q lhes permitam + tarde encarar o futuro c/ transversais      con-
confiança fiança no fut
Na escola, ning se pode acomodar a métodos ou a estratégs,
sendo necessário ajustar e adequar a n/ actuaç à relidd de cd Ensino centrado nos Propõe alteraçs no en-
turma. contextos p/a se for- sino p/a q cumpra a
O n/ sistema de ensino tem de apostar forte/ na formaç de cida- marem cidadãos capa- missão de preparar bem
dãos competentes, activos e responsáveis zes de enfrentar o fut a sociedd

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 12 1.1. Autoconhecimento
[cont de 2.1.] Nunca me considerei inteligente m/ de modo nenhum

Aula de me considero "Burra"! - Sp questionei mt a Pessoa q sou, os m/ Auto-questiona/o
18-05-2002 verdadeiros "EUS" e considero q me conheço bastante bem.  Escreve p/a desabafar

penso conhecer as m/ capacidds e as m/ limitaçs e ñ me conside- Auto-conheci/o a s/ indignação
2 págs ro menos capaz do q qq outra colega deste curso. Neste momen-

to sinto-me fragilizada por motivos familiares e por sentir 1 ter-
rível cansaço q, em certos momentos, me aniquila. Tem sido ne-
cessário apelar a td a m/ força de vontade p/a ultrapassar esta
fase tão difícil.
Apesar de ñ ter nascido c/ "alma de poetisa" qd preciso de âni- Catarse Escreve 1 texto c/ ri-
mo e coragem escrevo mts vezes textos c/ rimas. Foi o q aconte- mas para desabafar
ceu neste momento c/ este desabafo:

[p. 26] "O cansaço é tal
Q ñ pode haver outro igual!
Voltei p/a a escola
Feliz e contente Apesar de indignada e
Mas s/ o apoio de mt gente! ofendida pretende
Dizia-me o coração, continuar a lutar e ter-
Que sempre amou esta profissão, Profissão e formmaç Como já referiu antes minar o curso ("guer-
Que precisava de + formação. contínua sente necessid de con- ra")
E assim vim parar à Supervisão tinuar a formar-se
Onde encontrei a D... Maria João.
Foi difícil começar
E conseguir organizar 
Toda a vida escolar
E também familiar!
O tempo passou
E o cansaço chegou! A lutadora qu se apre-
Mas vou continuar sentou no início com-
Com as forças q arranjar! tinua presente
Esta guerra é para ganhar
Custe o que custar!"

1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 25] A aula de hoje foi td preenchida c/ as intervençs das colegas

sobre os s/ Portfs Redelxivos.
Ao ouvir algs colegas identifiquei-me c/ algs das s/ afirmaçs. Pe-
lo q escutei, no início, a maioria ñ teve dificuldd em começar a Clarificaç do objectivo Interpreta o q aconte-
escrever. As dificulds surgiram qd a formadora explicou tudo o dos P Reflexs provo- ceu na aula e identifi-
q pretendia c/ os Portfs. Tb nessa sessão eu fiquei 1 tt preocu- cou probls à turma ca o momento desta-
pada bilizador relativa/ à 

Contexto: "Estado de Arte do Portfolio" CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Nesta aula, ñ gostei nada de ouvir a formadora dizer q o texto construç do portfolio
sobre D.Schön tinha sido atribuído a px q, pela análise das me- Formadora degenerada Lamenta a actuaç da
táforas, entendia q precisavam da "Bibliazinha" p/a aprende- formadora
rem os princípios básicos desta cadeira. Embora tenha acres-
centado q se referia à M, confesso q fiquei aborrecida e + ain-
da, qd no intervalo, 1 colega me dizia "Estás a ver c/o nos pas-
saram aqui 1 "atestado de burrice" c/ tds as letras!"
Relembrei o coment de algs els da turma ao referirem o grupo
escolhido p/a a análise deste texto c/o "Grupo das Burras" e Indignação
fiquei 1 tanto indignada. [cont em 1.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 13 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

Aula de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

24-05-2002  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
1 pág [2 #s] [p. 27] Nesta aula continuámos a fazer o Estado de Arte do Portf 

[cont em 4.2.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  

[cont de 2.1.] Várias colegas manifestaram os s/ receios, a insegu- receios, insegurança Descreve a aula e as
rança e as dificuldds...realizarem as reflexs escrever reacções q os forman-
Chegou tb a m/ vez de falar e eu tive de referir o cansaço q sin- dos tiveram ao P Refl
to e q se reflecte nas reflxs. C/o já atrás afirmei, gostaria mt de cansaço (inclui-se na reflexão)
ter + tempo p/a consolidar tds os assuntos tratados nas aulas Aprofunda/o nas re- falta de tempo
e p/a realizar as reflexs c/ + calma e + certeza. flexões
4.3. Valor formativo (vantagens)

Contexto: Estado de Arte do Portfolio (cont.)
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Sessão 14 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
25-05-2002 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

O Supervisor 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 28] ...tinha pedido à turma p/a ler o texto "Competência Pro- Não identifica o texto

2 págs fissional" e, partindo do "brainstorming" realizado na 1ª aula e
nos conheci/os já adquiridos sobre Supervisão e Supervisor, foi
feito no quadro... [cont em 3.1.] 

[cont de 3.1.] A 1ª parte da aula...c/ algs intervençs de colegas e 
c/ a formadora a esclarecer e a completar as ideias e os concei-
tos. [cont em 3.1.] Interpreta o q ouviu e         parafraseia

[cont de 3.1.] A 2ª parte da aula foi p/a mim 1 pouco confusa e por Sente-se confusa m/ 
isso fiquei contente qd a formadora reconheceu q a aula tinha apanha o q de essen-
sido "pesada" e p/a reflectirmos sobre o q nos pareceu import. cial foi dito
[cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.]...1 esquema c/ as qualids q deve possuir 1 Bom Su-
pervisor:

Texto produ- - Flexibilidade Caracts das compts do Interpreta o q foi dito
zido pela For- - Auto-conhecimento / auto-regulação Supervisor na aula e ñ toma posiç
madora pa/ o - Facilitador: facilitação do processo de desenvolvi/o (6 cate-
contexto gorias de Heron)

- Honestidde / autenticidd
- Justiça (boa formaç "moral")
- Relaciona/o empático/ capacidd de relaciona/o inter e intra

pessoal
- Respeito pelos indivíduos em tds as s/ componentes. [cont em

2.1.]
[cont de 2.1.] Foi dito q o Supervisor q + devemos desejar somos Auto-supervisão Critica a actuaç da for- Confronta a formadora

"nós pps". Eu acrescentaria q, se a pessoa, ou antes, o profiss madora e identifica c/ as s/ atitudes ante-
se conhecer a si mm e tiver consciência das s/ limitaçs, cd 1 de as s/ pps caracterís- riores
nós é o melhor supervisor de si mm, do trab q realiza e das ati- ticas já antes apresen-
tudes q toma. tadas
Isto faz-me pensar na frase "ninguém aprende na vez de ning" e Interpreta frase e adap-
acrescentaria: "ning muda se ñ quiser mudar". É evidente q os ta-a ao contexto
profs em formaç, se tiverem a sorte de encontrar 1 supervisor c/ Supervisor e s/ influên- Adapta a frase de 

Contexto: O Supervisor
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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as qualidds citadas atrás, será 1 "+ valia" enorme q lhes permi- cia na formaç q propor- Alarcão ao contexto Interpreta o q ouviu 
tirá adquirir 1 formaç e 1 treino q ajudará imenso a enfrentar a ciona ou leu à luz das s/ com-
vida profiss. M/ tb penso q os jovens em formaç precisam de se vicçs e experiêncais
conhecer bem c/o pessoas, e de estar sp mt atentos e disponíveis
p/a reflectir sobre a s/ actuaç, procurando sp modificar e ade- Compt de intervenç
quar os s/ comporta/os perante situaçs novas e, por vezes, difí-
ceis de gerir.
Tb se constatou a necessd q sentimos de acompanhar a evoluç 
dos tempos m/ defendendo sp as n/ convicções. O Supervisor de- Evoluç na actuaç, ñ 
ve estar atento a [p. 29] td este processo de evoluç p/a com- abandonado convicçs 
preender melhor a realidd q nos rodeia e assim conseguir aju- e contextos Preocupada c/ a res-
dar a formar profiss bem preparados e competentes q a sociedd posta a dar à socied
tanto reclama. [cont em 2.1.]

[cont de 2.1.] Falou-se da Formç de Profs e c/ a definiç q foi lida,
fiquei c/ a ideia de q terá q ser mm 1 acç "multifacetada" q pre- Supervisão é 1 activid Reconhece q a qualidd
tende levar ao desenvolvi/o holístico da pessoa e envolve mts multifacetada: da supervisão decorre
aaspectos: ´-conheci/ de si na s/ da capacid do Sup em
- conheci/o de si pp, dos s/ verdadeiros "EUS" globalidd gerir vários componen-
- capacidd de reflectir sobre as experiências vividas -reflex sobre a acção tes da s/ acção
- construç de conheci/os decorrentes da interacção c/ o mundo -construç do conheci/

q nos rodeia através da interacção
- saberes científicos adquiridos -conhec científico [de 
- partilha dos saberes e das experiências daqs c/ quem se con- conteúdo] Cita a UNESCO s/ iden-

vive tificar o doc
O formando desenvolve-se assim a vários níveis q se podem in-
cluir nas 4 capacidds essenciais q a UNESCO propõe p/a o H e
p/a os profess de sucesso no XXI e q são:
- Aprender a conhecer
- Aprender a fazer
- Aprender a viver juntos
- Aprender a ser.
Estas capacidds são os verdadeiros "pilares" p/a o desenvolvi/o
da sociedd.
Vejamos: 
O conheci/o tem avançado nos últimos anos a passos gigantes- Interpreta os "pilares"
cos (c/o nunca na hist da humanidd) e daí a necessd de "apren- p/a o desenvolvi/o da
der a conhecer" melhor td o q nos rodeia; a sociedd actual é ca Simplifica o q leu de sociedd
vez + exigente c/ a formaç de profiss competentes e a quem se acordo c/ instruç da-
"pedem contas" da s/ actuaç e aqui temos o "saber fazer"; neste da pela formadora
mundo a quem alguém se referiu c/o 1 "aldeia global", é forçoso
"aprender a viver c/ os outros" e a saber conciver c/ costumes,
tradiçs e raças mt difs da n/ (por isso hoje se fala de intercultu-
ralidd); final/ cd 1 de nós tem de "aprender a ser" autêntico, 
conhecedor de si mm e do mundo q o rodeia p/a contribuir na 
medida do possível, p/a o progresso da Humanidade.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 15 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
25-05-2002 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

1 pág 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 30] Depois do começo desagradável desta sessão devido ao Identifica os modelos 

atraso de mts colegas e à pergunta despropositada ("Posso tra- Analisa o contexto e estratégia de solucio-
balhar sozinha?") q deixou a formadora zangada e c/ razão, o justifica a reacç da nar probls em grupo
trab iniciou-se c/ a formaç de grupod c/ 4 ou 5 els q imediata/ formadora
começaram a trabalhar os Modelos de Surrey e de Quaker, re-
tirados de Rogers (1970, em Underhill, 1992) e q são apresen-
tados p/a "solucionar" probls em grupo.
O meu grupo optou pelo Mod Quaker e dp de escolhido o De- Modelos de Intervenç Descreve a sessão
tentor do probl, imediata/ os outros els lhe colocaram ques- p/a resoluç de probls
tões, às quais foi sp respondendo. A 2 pergs ñ soube responder. em grupo Sentiu-se desafiada 
Agradou-me este trab pelo desafio q representou decidir quais pela actividd e por ter
as perguntas + oportunas q poderiam ajudar a resolver o probl de escolher as pergs
Tds participaram c/ interesse, respeitando as regras e, pouco a + adequadas
pouco, fomos dissecando o probl até o Detentor descobrir a so-
lução.
O modelo Quaker parece-me + acessível do q o de Surrey. Ñ é Compara os 2 modelos Identifica as qualidds
necessário chegar a 1 conclusão e a regra de ouro a seguir é o apresentados em ter- de um modelo sobre o
Detentor do probl só responder às perguntas q quiser. É tb mt mos de objectivos a outro
import ñ fazer críticas e a sessão termina qd o Detentor o dese- atingir e em relaç ao 
jar, ou por se esgotar o tempo previsto. Td este processo é cen- modo c/o termina a
trado na pessoa e só pode ser realizado se houver confiança e reunião
1 certa empatia no grupo.
Esta sessão de trab foi animada, o tempo passou mt depressa e Papel do grupo na re- Sentiu q a sessão foi
ajudou-me a compreender o papel import q o grupo pode ter soluç de probls parti- animada e q o tempo 
na resoluç de problemas lados passou depressa
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Contexto: [Modelos de Surrey e Quaker"] CATEGORIAS
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessão 16 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 1.2. Auto-supervisão
01-06-2002 1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

2 págs  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 31] ...iniciou-se c/ os trabs do Modelo Surrey. [cont em 3.1.] Compara os modelos Descreve as fases e os
[cont de 3.1.]  Durante a apresentaç deste modelo fui pensando q em termos de envolvi/o probls 

estes grupos tiveram + trab do q nós. Além de contextualizarem de cada grupo
o problema, foi necess explorar cd 1 das cinco fases, o q exigiu
+ esforço e organizaç do q o Modelo Quaker
...Modelo Quaker, tendo sido tratados os seguintes probls: 
- Integraç social (indisciplina)
- problema social (dormir nas aulas)
- Mau relaciona/o c/ a turma (Eu sou o Melhor!)
O 1º grupo afirmou ter terminado o quest qd se encontrou 1 so-
luç; o 2º (ao qual eu pertencia) terminou pq o detentor consi-
derou q o probl estava bem encaminhado; o 3º esgotou complet/ 
o tempo previsto, apresentando 1 longa lista de questões q nem
sp estavam bem formuladas.
Saí da aula convencida de o grupo pode ter 1 papel fundamen- Papel do grupo - faci- Reconhece o papel do
tal c/o facilitador da resoluç de probls. litador da resoluç de grupo na resoluç de 
Na n/ vida profiss (e pessoal) já tds nos deparámos mts vezes c/ probls probls
probls difíceis q nos causam alg sofrimento e q, à partida, sozi-
nhos ñ  [p. 32]  conseguimos resolver. Seria óptimo partilhar c/
os colegas esses probls e tentar aplicar 1 destes modelos. O gr Considera a import do
obstáculo, mts vezes, é a falta de confiança e o medo do "julga- grupo mm q ñ haja re-
mento" q os outros  podem fazer e q pode ser bem destrutivo. soluç do problema
Estou a lembrar-me q, mm q o grupo ñ consiga encontrar 1 so- Partilha
luç, só o facto de se partilhar c/ os outros e de reflectir em conj Reflex em conj
sobre det  probl, poderá ajudar o detentor a sentir-se + alivia- Auto-confiança
do e + confiante. O grupo pode, portanto, ter 1 efeito catártico Catarse
o q já é 1 gr ajuda.
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] Este modelo é + directivo e apresenta 5 fases bem Interpreta os probls
definidas q tds os grupos seguiram.  à luz das teorias sub-
Os probls apresentados referiam-se à indisciplina, ao consumo jacentes aos modelos
de tabaco e a dificuldds de aprendizagem. utilizados
Apesar de algs aspectos menos conseguidos, nomeada/ a con-
fusão entre os sintomas e as causas, pareceu-me q os 3 grupos
trabalharam bem e tentaram ajudar o detentor do probl a en-
contrar soluçs válidas. [cont em 2.1.]

Contexto: Apresentaç dos trabs de grupo sobre os Modelos Quaker e Surrey CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 
B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessão 18 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 1.2. Auto-supervisão
14-06-2002 1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 34] ...Foram 15 dias s/ aulas de Superv e senti q isso quebrou Sente q a falta das au-

1 pouco o ritmo de trab las quebrou o ritmo do
C7o ñ tinha lido o texto de apoio, no início foi 1 pouco difícil trab
concentrar-me e compreender os assuntos a tratar. À medida q
a formadora ia explicando, fui-me envolvendo cd vez + e aca-
bei por gostar da aula. [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] ...tb abordámos a questão da competência profiss. Descreve o q se pas-
Voltámos a lembrar Schön c/ o "conheci/o na acç" e os vários sou em seguida e faz
níveis de reflex, as capacidds, destrezas/aptidões, técnicas, es- a "ponte" p/a a aula 
tratégias e métodos. Assim chegámos às dimensões/conheci/os seguinte
q serão explorados na próx aula.
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 3.1.}Aquilo q sou, os estímulos q recebo e o m/ desenvol-
vi/o pessoal e profiss são factores imports p/a descobrir o m/ 
"idioma pessoal". Durante a m/ carreira, tenho tido a preocu- auto-questionamento Explica c/o acede ao Interpreta o texto e ade-
paç de me questionar...; penso q conheço bem o m/ "estilo pp" e s/ idioma pessoal e q qua-o à s/ experiência
mt pessoal de ensinar. Tenho consciência de q ñ possuo 1 co- "idioma pessoal" in-  é impossível ter 1
nheci/o total do m/ "idioma pessoal" pq há sp aspectos q ficam completo total conheci/o do mm
ocultos e q nos "escapam" m/, procuro sp, corrigir as "falhas" q
vou detectando. Deste modo vou conhecendo melhor a pessoa q reflexão e correcç das 
sou, aprendendo comigo e c/ os outros, o q me levará ao "auto- "falhas"             auto-
conceito". [cont em 3.1.] conceito
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

Cita sem atri- [cont de 2.1.] Pela 1ª vez ouvi falar em "idioma pessoal". Processo de identificaç Parafraseia o conceito
buir autor ao Dp de ter lido o texto de apoio e reflectido sobre o q foi dito, per- do idioma pessoal e o processo de identi-
conceito cebi q o idioma pessoal é a n/ descoberta do modo c/o realiza- Considera as vantag- Aceita o q é afirmado ficaç do "idioma pes-

Faltou à sessão n.º 17, de 8-06-2007 - ñ fez reflexão

Contexto:
"Idioma Pessoal e Auto-conceito" CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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mos  n/ trab. Tds somos difs e por isso possuímos caracts pps q gens decorrentes do no texto e adapata-o a soal"
individualizam a n/ actuaç. Se eu tiver 1 boa percepç das m/ ca- conheci/o do "idioma si
pacidds e daquilo q sou c/o pessoa (se conhecer tds os m/ "eus"). pessoal" p/a o profiss
devo ser capaz de encontrar o m/ idioma pessoal. [cont em 2.2.] em formaç e ao longo

[cont de 2.2.] O texto explica este conceito c/o sendo algo q se Partilha de experiên- da carreira
aprende c/o consequência da esperiência c/ aqs q nos rodeiam, cias               "idioma
durante o processo de desenvolvi/o...a imagem q tenho de mim pessoal"
pp, ao ser confrontada c/ a observaç e reflex feitas pelos outros, observaç e reflex conjs
leva-me a alterar o "auto-conceito". É 1 processo difícil q  exi-            alteraç do "auto- Interpreta várias ideias
ge 1 gr capacid de autenticidd e de humildd. O velho ditado "É conceito". Sente q há dificuld em e conceitos do texto e              parafraseia-os 
fácil ver os ciscos nos olhos dos outros" é bem verdadeiro! Re- aceitarmos o "julga/o"
conhecer as n/ limitaçs, ter consciência delas, aceitar o "julga- Supervisão humanista dos outros, pq exige q
mento" dos outros e conseguir melhorar a n/ actuaç pessoal e sejamos humildes e 
profiss, ñ é tarefa fácil autênticos

[p. 35] O auto-conceito tem de abranger a auto-conscientizaç q é Auto-conscientizaç Provérbio 
o processo de aprendizg q cd 1 de nós é capaz de gerir, influen- Transiçs ecológicas
ciado pelo exterior. Já apresentou estas
O "ego" do prof em formaç deve possuir 1 dimensão interna e 1 dimensões interna e ex- 2 dimensões qd falou Parafraseia o q leu e
externa. A dimensão interna é a perspectiva q o prof tem da s/ terna do "ego" do prof na imagem q tenho de ouviu, m/ desta vez s/
actuaç profiss e de td o q a condiciona: crenças ideais, valores, em formaç mim e a q os outros se involver
atitudes... A dimensão externa é aimagem desenvolvida pelos têm - construç do 
outros.  [cont em 1.2.] "idioma pessoal"
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessão 19 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 1.2. Auto-supervisão
15-06-2002 1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

2 págs  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra) Descreve a activid rea-
[p. 36] ...continuar o trab em q se abordaram as áreas da organi- lizada

zaç perceptual do bom prof, a aula iniciou-se c/ o estudo da 
grelha "Análise de conteúdo" sobre as dimensões do conheci/o
e s/ indicadores:... [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] ...propôs 1 trab de grupo sobre os "Profs nota 10". Resume c/o foi realizd
Cd grupo, aleatoria/, retirou 1 ficha c/ os dados biográficos e a activid sem identifi-
profiss de 1 det prof e, a aprtir dos indicadores aí encontrados, car a fonte da grelha
cd grupo preencheu 1 gralha c/ as difs dimensões do conheci/o. distrbuída [Alarcão e 

Contexto:  Dimensões do Conhecimento
Professores Nota 10 CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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C/ a m/ colega e amiga ..., li o texto em voz alta e fomos subli- Sá-Chaves, 1994]
nhando o q nos pareceu + import. N1 2ª leitura, começámos lo-
go a retirar os indicadores de cd dimensão...e sentimos alg di-
ficuld em os distribuir pq algs se encaixavam em várias dimens.

   Ñ conseguimos encontrar nenhum indicador p/a o conhec das Identifica o prof nota
caracts do aprendente. 10
Trabalhámos c/ 1 ficha referente a 1 prof de Língua Portug (Lei-
tura, Express oral e escrita q desenvolveu o projecto "Viagens Descriç da actividd de
Postais" p/a incentivar os AA a escrever melhor. tds os grupos e do s/

[p.37] Dp do intervalo...começámos por explicar o modo c/o grupo Estratégias de trab de
trabalhou. Verificou-se q tds seguiram estratégias difs de acor- grupo baseadas nas 
do c/ o tipo de inteligência dos els do grupo. inteligências prepon-
Por fim, feita a apresentaç do trab realizado, analisaram-se os derantes dos els q o
indicadores encontrados por 2 grupos. constituíam
Por falta de tempo ñ foi possível fazer a apresentaç do trab dos
restantes grupos
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] ...conheci/o do conteúdo; do currículo; pedagógico Dimensões do conhec Lista as compts e atri-
do conteúdo; pedagógico geral; dos fins, objectivos e valores; profissional do prof bui-as aos s/ autores
das caracts do aprendente; dos contextos (Shulman); de si pp s/ colocar datas
(Friema Elbaz); das caracts do prof (Nascimento et al.) [cont 
em 2.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessão 20 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 1.2. Auto-supervisão
21-06-2002 1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

2 págs  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra) Trab de aprofunda/ -
[p.38] ...esclareceu algs dúvidas manifestadas pela turma em relaç feedback dado pelo 

ao trab a realizar p/a o Portfolio. [cont em 4.1.] formadora
[cont de 3.1.] C/ esta aula fiquei bastante sensibilizada e c/ vonta- Sente-se motivada a Pretende alterar o s/

de de actuar de modo diferente no futuro em relaç aos casos q construir casos modo de actuar face
poderei vir a encontrar e a viver. aos futs casos

Contexto: "Os Casos"
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
[cont de 3.1.] Compreender bem 1 caso e a s/ metodologia pode Identifica as potencia-

ser mt útil na n/ vida profiss. lidds dos casos na vi- ???? Aceita a definiç de ca-
Já mts vezes encontrei craianças q são "verdadeiros casos" e da profiss so e aplica-a hipoteti/
senti vontade  de conhecer melhor e reflectir sobre o s/ compor- à s/ prática c/o 1 von-
ta/o, as s/ atitudes, a aprendizg e td a realidd q a envolve. Preconiza a discussão tade de experimentar
P/a as crianças c/ dificuldds de aprendizg temos elaborado re- Relatórios p/a o psicó- Discorda do trata/o dos casos de dificuldd
latórios q se destinam a ajudar o psicólogo, q as vai observar, logo - semelhanças c/ dado aos relatórios so- de aprendizg em equi-
(qd isto é possível), a compreender melhor os probls detectados. os casos, m/ ñ são tra- bre dificuldds de apren- pa c/ o psicólogo e...
M/ nem mm estes "casos" são partilhados, discutidos e interpre- tados em equipa dizagem
tados em equipa. 
Os aspectos hoje abordados sobre a metodologia do Caso per-
mitem 1 possível aprofunda/o do tema q, no futuro, possibilite
realizar 1 trab mt enriquecedor c/ os Casos q cd prof vai encon-
trando.
O Coordenador de 1 Conselho de Docentes, se conseguir moti- Supervisão de Conse- Transfere o q apren- ...no Conselho de Aceita a metodologia
var os colegas p/a 1 trab em equipa, c/ partilha, abertura e de- lho de Docentes, em deu p/a situaçs de es- Docentes de casos e gostaria de
dicaç de tds, pode mm tentar realizar 1 "Casebook". geral e por exper pp cola a ter aplicado na s/ 
Durante 2 anos fui coordenadora deste órgão de gestão e, ao prática de coordenado-
lembrar os "casos" q aí foram apresentados, percebo q poderia Metodologia de casos Lamenta ñ ter aplicado ra de C de Docentes
ter tentado realizar 1 trab interessante sobre eles, q poderia e s/ vantagens p/a os 1 estratégia semelhant
ajudar outros profs em situaçs idênticas. outros profs qd foi coordenadora 
Mts xs ñ será fácil teorizar sobre cd caso mas, se houver empe- Auto-implicaç e inter- do C de docentes e ex-
nhamento e espírito de ajuda, será possível alcançar essa meta ajuda plica por quê
dando  assim 1 contributo import p/a a melhoria da PP [cont Melhoria da PP
em 3.1.]
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 4.1.] ...os "Casos" q começaram por surgir no Direito e Contexto hist dos "ca-
na Medicina e se estenderam à Educaç sos"

Shulman, Dp de ler várias definiçs apresentadas...partilho da opinião da Adopta a pref da for- Aceita os conceitos te- Transcreve a definiç
1986 formadora ao preferir a definiç de Shulman (1986) q passo a Definiç de Shulman madora pela definiç de óricos apresentados e de caso preferida p/a
[Amaral, transcrever: "..." [cont em 2.2.] caso (Shulman, 1986) lamenta a ausência de formadara s/ funda-
1998] [cont de 2.2.]  Se eu percebi bem, 1 Caso pode ser até 1 momento  Teoria privada s/ justificar a s/ opç 1 cult de partilha entre mentar

de ensino, ou seja, algo q aconteceu de positivo (ou de negati- profs e constrói a s/ pp
vo) e q é útil dar a conhecer aos outros. Destes casos tb vivemos Lamenta q os casos aplicaç dos casos c/o
mts ao longo da carreira m/ ñ os partilhamos. Ficam guardados Diário íntimo reais q sucedem aos estratégia de melhorar
na n/ memória ou n/ nosso diário íntimo, qd deveriam ser apre- profs ñ sejam partilha- as aprendizgs
sentados, discutidos, analisados, estudados e confrontados c/ Definiç de Shulman dos, p/a o q ela pp 
outros. Daí poderiam resultar "novos caminhos p/a a aprendi- contribui c/ o s/ diário
zagem." [cont em 2.1.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[cont de 2.1.] C/o durante a semana andei preocupada c/ este as- Momento de realizaç Sente-se + tranquila 

sunto, comuniquei à Formadora q só dp de terminarem as aulas do trabalho dde apro- relativa/ à apresentaç
terei disponibilidd p/a elaborar esse trab. Fiquei + tranquila funda/o a inserir no pública do s/ portf
 ao saber q, na apresentaç do portfolio, apenas será necess refe- portfolio
rir qual o tema q escolhi p/a aprofundar e a razão da escolha. 
[cont em 3.1]
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4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessão 21 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de [cont de 2.2.]  Gostei de conhecer as inteligs múltiplas nas quais Reconhece em si as
22-06-2007 fui capaz de rever a pp pessoa. ...em tds nós se manifestam ca- caracts dos 2 hemisfé- Sente-se bem c/ esta Aceita o q ouviu ou

racts dos dois hemisférios e, ao reflectir sobre o m/ comporta/o, rios e qual o q impera descoberta e aumenta leu e consegue-se 
2 págs as m/ atitudes e o modo c/o reajo perante dets situaçs, parece- e qual aq p/a cujo de- o s/ auto-conheci/o identificar c/o pessoa

me q o m/ hemisfério direito é aq q predomina pq sou impulsiva senvolvi/o tem traba-
e tenho 1 "jeito" mt pp de encarar a vida. No entanto, fiquei a lhado
pensar q ao longo da m/ existência tenho feito 1 esforço gr p/a 
desenvolver o hemisf esq. Tenho exigido de mim 1 certa capacid Questiona-se sobre a 
de organizaç e de "sensatez" q ñ nasceu comigo m/ q é necess possível abordagem
em mts ocasiões. Tive pena de ñ poder ficar até ao final da aula deste tema no Tfinal
pq...e pergunto a mim mm se não seria 1 bom tema p/a desen- pela motivaç q sente
volver no m/ T Final. p/a o mm
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

[cont de 3.1.] Isto faz-me reflectir sobre o modo leviano c/o mts ve- Conhec das caracts "lei do menor esforço" Põe em causa a atitu-
zes actuamos e c/o se alpica, em mts casos, "a lei do menor es- dos profs de dos profs face a as-
forço" em assuntos importantes....só actuamos qd somos con- suntos imports
frontados c/ 1 realidade q ñ nos agrada. [cont em 2.1.]

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 40] Mt temos falado de durrículo e tts dificuldds encontramos Sente dificulds em ge-

p/a saber c/o "gerir o currículo"! rir o currículo Interpreta o q ouviu e
O q tds já percebemos é q estamos a viver tempos de mudança e Currículo adaptado aos leu e aceita recomen-
q o process E/A tem de se adaptar às n/ crianças, aos n/ jovens AA e à sociedd actual dando q ñ se substi-
e à sociedd actual. Ñ podemos fazer de conta q nada se passa, mem as mudanças so-
nem devemos tentar travar este processo irreversível. [cont em Tempos de mudança    ñ podem ser ignora- ciais e cognitivas
3.1.] dos ou contrariados

[cont de 1.3.] ...trouxe 1 assunto deveras interessante: inteligên-
cias múltiplas!

 Este é 1 tema sobre o qual pouco conheço, a ñ ser o q vou apren- Saber experiencial Sente-se motivada p/a
dendo no m/ dia-a-dia, m/ q me motiva mt. [cont em 2.2.] este assunto
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 3.1.]  ...tb se abordou o processo de escolha de manuais
escolares. Até agora ñ tem sido difícil gerir este assunto: qd Supervisão da escolha
chego a 1 nova escola, dp da avaliaç-diagnóstico, escolho os dos manuais Já actua de modo dif
manuais q melhor possam servir p/a facilitar a A. Qd ñ adopto realtiva/ à escolha p/
os manuais q o CPedg do Agrupa/o escolheu, registo n1 doc C Pedg do Agrupa/o
(Declaraç) os motivos q me levama tomar essa decisão, envio 1 e salvaguarda a s/ po-
cópia ao agrupa/o e nunca tive probls. M/ este ano, antes da siç

Contexto: Sumário
Currículo / Inteligências Múltiplas CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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escolha dos manuais pelo C. de [p. 41] de Docentes, chegou à Obrigatoriedd de adop-
escola a informaç de q esses manuais seriam obrigatoria/ adop- ção dos manuais esco-
tados. Ñ se compreende q, justamente agora, q é preciso 1 pro- lhidos pelo Agrupa/o           ñ compreende e Questiona as práticas
jecto C de T nos venham obrigar a adoptar 1 manual q mts xs ñ discorda de escolha de manuais
é por nós escolhido. Ñ se compreende, nem posso concordar! impostas q ñ se coa-
M/ apesar de tudo, o q aconteceu este ano, trouxe algo de posi- dunam c/ a elaboraç 
tivo. Normal/ n1 única reunião de C Docentes, analisavam-se de Projs Curr de Turma
vários manuais e imediata/ se escolhia o "melhor". Este ano, já Ironia
houve + cuidado e + rigor na escolha, tendo sido necess 3 reu- Algs mudanças na Regista as mudanças Questiona os processo
niões do CD p/a se chegar à escolha, q mm assim, teve de ser análise dos manuais c/o positivas m/ lamen- ocorrido nesse ano
feita por votaç. [cont em 1.3.] p/a escolha a votaç final

[cont de 2.1.] Da observaç q faço nas aulas e da qual registo os
aspectos + significativos, aprendo a conhecer os m/ AA e vou Conhec das caracts Necess de adaptar Interpreta o q ouviu
percebendo qual o tipo de inteligência predominante em cd 1. dos aprendentes pela métds e estratégias e adapta à s/ exper de
Tds as crianças são difs e eu tenho de saber adaptar os métds e observaç e registo por aos s/ AA sala de aula
as estratégias aos m/ AA. [cont em 1.1.] escrito
2.3. Supervisão

[cont de 3.1.] É n/ dever c/o educadores estar atentos, participar Supervisão colectiva Lamenta q os órgãos Pretende q se altere o
e questionar o modo c/o se processam as decisões dos órgãos  dos órgãos das esco- de gestão sejam impe- modo de gestão dos
de gestão q, por xs, tanto condicionam o n/ trab diário e a rea- las ditivos da realizç de órgãos das escolas
lizaç dos projectos q pertendemos desenvolver. [cont em 3.1.] projectos

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] A reforma curricular pretende dar 1 passo gigantes- 
co ao propor o ensino por compts e a gestão flexível do curr, o Gestão flexível do curr Aceita os princípios 
q só poderá concretizar-se c/ a auto-formaç e empenha/o dos e curríc enfocado em da gestão flexível do
profs/educadores e de td a comunidade escolar. Final/ pretende- compts         auto-for- curr e a alteraç do en-
se acabar c/ os objectivos mínimos q, na m/ opinião, estavam a maç dos profs e envol- Critica os objectivos Questiona a definiç de foque nas compts
promover 1 ensino cd vez + probre. As compts essenciais vêm vi/o de td a comndd mínimos e a promoç objectivos mínimos e
contribuir mt p/a q a escola possa formar cidadãos activos, com- escolar. de 1 ensino pobre opina sobre eles
petentes e bem integrados na sociedd. [cont em 2.3.]

[cont de 2.3.]O Projecto Educativo, o Plano Anual de Actividades Supervisão de tds os
e o PC de Escola devem ser abordados c/ a participação da co- projectos curriculares Reconhece q os PCTs Questiona a gestão 
munidd escolar e devem dar resposta aos probls dessa mm co- pa/ 1 concatenaç entre de turma dependem dos projectos curricu-
munidade. Se estes docs ñ forem bem supervisionados, ñ será eles da elaboraç dos outros lares de escola
possível elaborar o PC Turma. [cont em 2.2.]
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Sessões 22, 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
23 e 24 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aulas de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
28 e 29 de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

Junho e 3 de  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Julho 2202 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 42] As 3 sessões foram preenchidas c/ a presentaç do Portf Descreve o q se pas-

2 págs ...exceptuando o início da aula qd a formadora se "zangou" c/... Formadora degenerada Gostou da aula e o tem- sou
a propósito dos profs q estão apenas à espera de terminarem o po passou depressa.
Complemento p/a pedirem a reforma, até gostei da aula e o Só ñ gostou do início
tempo passou depressa. qd a formadora se 
Os esclareci/os e informaçs dados pela formadora ajudaram-me Feedback dado pela "zangou" c/ 1 forman-
a estruturar o m/ trab de aprofunda/o formadora da, o q ñ aconteceu no
No sábado, p/a mim, a aula foi mt cansativa. Foram quase 5h a sábado
ouvir ... [cont em 4.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[cont de 2.1.]...as colegas falarem sobre o s/ Portfolio e o trab q já Trab de investigaç a 

realizaram ou estão a realizar. incluir no Portf
Sobre o trab p/a o Portf fiquei + conformada ao perceber q, tal
c/o eu, a maioria ainda ñ o terminou e houve até quem afirmas- investigaç de biblio-
se estar à procura de bibliografia grafia
Andei deveras preocupada por ñ conseguir tempo p/a ler + e Consola-se c/ o atraso
p/a adiantar esse trab m/, afinal, há quem esteja + atrasada. das outras
4.2. Dificuldades  
Mts afirmaram ter sentido dificulds na realizaç das reflexs. Relizaç das reflexs Interpreta o q disseram
Tb já dei comigo a pensar q agora mt gosto mt + de estudar e [escrever?] Sente pena por ñ o ter as colegas e...
sinto "raiva" por ñ ter tempo p/a o fazer. Qd era jovem fazia 1 Falta de tempo por es- para poder aproveitar Questiona a realizaç 
"gr sacrifício" p/a pegar nos livros e aprender td a matéria. tar a tirar o curso em destes cursos a traba-
4.3. Valor formativo (vantagens) horário pós laboral lhar
...a formadora afirmou ser 1 "mais valia" voltar à escola já c/ 1 a "+ valia" q é estudar
certa idade pq se trabalha c/ + vontade e c/ + interesse qd já se ñ é tão jovem
Hoje faço-o c/ prazer e, c/o já afirmei algures neste Portf, gos- C/ tempo as reflexs da- ...explica q se tivesse 
taria de estar a tirar este curso a "tempo inteiro". Aí as reflexs riam mt gosto tempo ñ teria dificul-
 tb me dariam mt gosto e nenhum trab me custaria realizar. o trab seria + fácil dades e dar-lhe-ía pra-
 M/ c/ tds os probls familiares q tem sido necess enfrentar, só zer estudar de novo.
 apelando a td o m/ optimismo e força de [p. 43] vontade tenho Lingg metafórica: 
conseguido conciliar tudo c/ o objectivo de levar "o barco a conceito de portfolio 1 viagem de barco
bom porto".

Contexto: Apresentaçáo do Portfolio
Reflexão Final CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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C/o dizia há pouco 1 colega já reformada, c/ sete dúzias  de 
anos (é assim q nos comunica orgulhosa/ a s/ idade!), c/ 1 espí-
rito jovem e 1 fisionomia alegre e bem disposta, há sp probls 
bem + graves q os n/ e, na vida, é preciso ser confiante, pacien- algs qualidds q ajudam
te e lutar constante/ pela concretizaç dos n/ sonhos. a ultrapassar as difi-
Apetede-me acrescentar a frase q foi dita n1 destas aulas: Portfolio = 1 trajecto culdds

"O caminho faz-se caminhando" 

- Perrenoud, P. (1999) Avaliaç. Da excelência à regulaç das aprendizgs. Entre 2 

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1. Autoconhecimento
Avaliação 1.2. Auto-supervisão

das 1.3. Intervenção (relação com o outro)

Aprendiza- 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

gens  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[cont de 2.2.] Chega à conclusão [p.4] q: Sem utilizar o vocábulo, auto-supervisão identifica a auto-super- Interpreta as s/ PPs à

tenho procurado supervisionar  sp td o q faço e nunca receei visão c/o 1 prática há- luz da supervisão
assumir as m/ falhas q me esforço em corrigir em tempo oportu- bitual
no. [cont em 2.2.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[p.2] Este trab vai incidir sobre a avaliaç realizada c/ base nos Objectivos mínimos
"objectivos mínimos" (reflectindo sobre a m/ exper profiss), as
mudanças propostas p/a a avaliaç na actual reorganizaç cur-
ricular e ...farei 1 breve reflex sobre os métodos de avaliaç. ironia
Desp Normativo 98/A-92          objectivos mínimos              falso avaliaç formativa critica as disposiçs q gostaria de ver a situaç
sucesso educativo; avaliaç diagnóstico + av formativa, sumati- levaram à definiç de alterada 
va, aferida e especializada. Explica quais utiliza e porquê: aval objectivos mínimos
diagnóstico          planificaç das actividds, c/ regoisto de dados avaliaç diagnóstico
        caracterizç da turma progresso colectiva na aprendizagem.
As s/ pps práticas de avaliaç: comentários nas produçs dos AA;  avaliaç sumativa
reforço positivo; reflex c/ os AA e reoritemtaç das s/ aprendizgs.
Av Sumativa: descritiva no 1º ciclo          dificuldd pq dela de-
de a retenç ou progresso. Sumativa extraordinária.... [cont em 
2.1.]

Min Ed: DEB - ñ aparece no texto

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

- Despacho Normativo nº 30/2001

[Fernandes ......ñ aparece aqui; Cortesão, tb ñ]
lógicas. Porto Alegre: ARTMED - ñ aparece no texto 

- Abrantes, P et al. (2002) Avaliaç das Aprendizgs. Das concepçs às Práticas.  

Contexto: Trabalho de Aprofundamento
Avaliação das Aprendizagens

- Decreto-Lei nº 6/2001

Bibliografia:

- Despacho Normativo nº 98-A/92
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[cont de 2.1.]A nível do 1º ciclo, en td este processo de avaliaç, o 1º ciclo é um contexto considera o contexto
prof tem a s/ tarefa facilitada pq conhece bem os AA c/ os quais onde a avaliaç se torna o clima afectivo desen- favorável a 1 avaliaç +
se envolve o tempo inteiro e procura criar 1 clima de absoluta + fácil pelo contacto volvido no 1º ciclo aju- eficaz
confiança e  empatia. No entanto, 1 processo q se pretende rea- directo e continuado da à criaç de um ambien-
lizado em equipa é, na maioria dos casos, 1 percurso solitário. c/ os AA te solidário e correspon-
Sp lutei contra esta realidade e congratulo-me c/ a recente reor- sável de avaliação
ganizaç curricular q vem, ou antes pretende, promover1 ensino 
+ partilhado, + assumido e + responsabilizado por tds os inter-
venientes.

[p.5] Decreto-Lei nº 6/2001 de 18/01  - reorganizaç curricular e Dec Lei nº 6/2001
avaliaç           regulamentado pelo Desp Normativo nº 30/2001 regulamentado pelo Retira do Dec-Lei e do  
vem concretizar estas orientaçs ..."a enfâse no carácter formati- Desp Norm nº 30/2001 despacho o q conside-
vo da avaliaç e a valorizaç de 1 lógica de ciclo.  ra + import
As grs mudanças estão nas "finalidades da avaliaç"...certificar certificaç de compts
competências...avaliaç incidir sobre "as diversas aprendizgs e
competências definidas no currículo nacional...considerando avaliaç de aprendizgs
a concretizç das mms no PCEscola e de Turma por ano de esco-
laridd."...consistência entre os processos de avaliaç e as apren-
dizgs e competências pretendidas e vem dar enfâse ao papel im- Interpreta estes docs
portante do Dossier individual do A no s/ percurso escolar. Dossier indiv do Al. e legais
...nele constam as difs competências gerais, as transversais, os s/ conteúdos
critérios de avaliaç, os domínios de intervenç e os indicadores Considera mt positivo
de avaliaç. o facto de se terem 
Tendo consciência de q ñ será o ideal, td este processo permite abandonado os objec-
fugir dos "objectivos mínimos" o q constitui 1 mudança mt posi- tivos mínimos
tiva. ... [p.6]
No presente ano lectivo ñ tem sido fácil...dar cumprimento a tds Faz considerações so-
estas orientaçs. Se já se torna complicado planificar c/ base nas bre as dificuldds vivi-
competências as dificuldds aumentam no processo de avaliaç. das pelos profs no pre-
...sentir insegurança e receio, penso q neste momento os profs Trabalho de equipa e sente ano lectivo e
sentem a necessidd de trabalhar + em equipa, de trocar ideias partilha de ideias e ex- conisdera q essas di- propõe soluções
e partilhar experiências p/a conseguirem adaptar-se a esta mu- periências ficuldds podem ser
dança q exige 1 cuidadosa reflex sobre os méts de avaliaç. ultrapassadas pela re-
...pq o q se avalia...vai influenciar ñ só os resultados dos AA, flex colectiva
m/ tb a s/ motivaç, auto-conceito e hábitos de estudo. conseqs positivas des-
Enfoque nos testes e exames          impedindo 1 análise serena e ta avaliação, relativa/ critica os rankings e os
reflexiva sobre os outros métodos...rankings...só 1 peq parte das aos testes e exames exames e testes
aprendzgs é avaliada...testes ...o método quase exclusivo da 
avaliaç pq prepara p/a os exame...ñ permitindo o desenvolvi/o
de outras compts e aprendizgs dos AA....
É urgente promover momentos de avaliaç...diversificando méto- diversificaç dos méto- elaboraç e adopção de
dos [p.7] ...podemos utilizar + do q 1 método p/a avaliar um det dos [instrumentos] de diversos instrumentos 
tipo de compts e tb pode acontecer q o mm pétodo seja utilizado  avaliaç de avaliaç
p/a + do q 1 tipo de compt. [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] Ñ posso terminar s/ referir o papel import da auto-
avaliaç q cd A deve fazer sobre o s/ percurso e as s/ aprendizgs. auto-avaliaç defende a auto-avaliaç

[p. 7] Conclusão: ...é preciso colocar a avaliaç ao serviço dos AA c/o condutora à auto-
e ñ dos sistema...q se analisem os resultados, questionando os avaliaç + consequente nomia dos AA
processos e os contextos, ...as conseqs e as implicaçs pessoais e e completa q ñ tenha
sociais das decisões adoptadas...a dimensão moral e reflexiva apenas em conta os re-
da profissão docente..."aprender é dar sentido à realidd". sultados, m/ tb os com-
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Fernandes, "Na sociedd em q vivemos exige-se q se aprenda ao longo de td textos e os processos A sociedd portuguesa
2000, cit por a vida, e é bom q estejamos preparados p/a sermos avaliados em termina c/ 1 frase polé- tem de alterar as s/ prá-
Cortesão, permanência, p/a podermos evoluir, p/a q haja justiça nas re- mica, crítica do tipo de ticas de atribuiç de lu-
2002. laçs de trab, p/a sermos 1 sociedd meritocrática e ñ 1 sociedd sociedd q temos: a cu- gares aos s/ cidadãos

clientelar onde 1 boa cunha vale + do q 1 compt comprovada." nha v meritocracia
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
[cont de 2.2.] Sendo os métodos de avaliaç tão diversos, isso impli- Aprova a alteraç dos 

Sá-Chaves, ca a necessid de se reunirem os trabs + representativos e teste- Portfolio do A - portf Defende este instru/o registos da avaliaç dos
2001 cit por munhos das aprendizgs realizadas "num Portfolio do A q fun- de evidências cuja cons- de avaliaç c/o resposta AA - portfolio do A
Fernandes, cionará c/o 1 organizador das aprendizgs realizadas, podendo truç é partilhada pelo pp à avaliaç em vigor
2002 ainda constituir 1 forma pessoal de reflex sobre o percurso efec-

tuado, se o A colaborar na s/ organizaç" [cont em 2.2.]
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

10 págs B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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